
ANEXA NR.2 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 
ORDONATORI:  3/01-3/04-3/07 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1. Anexa nr.3/01 - Administraţia 
Prezidenţială 

Se propune modificarea sumelor 
prevăzute pentru anul 2013 
astfel: 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 
Propuneri 2013....24.675 mii lei 
500110 TITLUL I Cheltuieli de 
personal 
Propuneri 2013....8.950 mii lei 
 
Autori:  
Márton Arpád, deputat UDMR 
Erdei D. István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 

Menţinându-se numărul de 
personal, nu se justifică mărirea 
cheltuielilor cu 15,8%, respectiv 
cu 26%. Mărirea propusă ia în 
considerare măririle salariale 
intervenite. 
 
Sursa: nu este necesară 
menţionarea sursei, nu se 
solicită fonduri suplimentare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
- Cheltuielile de personal 
propuse prin amendament 
pentru anul 2013 nu asigură 
plata în integralitate a 
drepturilor salariale ale 
angajaţilor Administraţiei 
Prezidenţiale, reîntregite prin 
majorarea în anul 2012 cu 
8% respectiv 7,4% în 
conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 19/2012 
privind aprobarea unor 
măsuri pentru recuperarea 
reducerilor salariale.  

2. Anexa nr.3/04 - Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie  
 
Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – 61.110 mii lei 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat – 90.466 mii lei 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
 
La Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat, se propune 
suplimentarea sumei cu 29.356 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
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mii lei, astfel încât suma totală a 
bugetului Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie să devină 90.466 mii 
lei.  
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
Sursă de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3. Anexa nr.3/04 - Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie  
 
Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 01 – 
Cheltuieli curente – 60.610 mii 
lei 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat – Grupa 01 – Cheltuieli 
curente – 87.966 mii lei 
 
La Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 01 – 
Cheltuieli curente, se propune 
suplimentarea sumei cu 27.356 
mii lei. 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat PDL Maria-Andreea 
Paul 
 
Sursă de finanţare – fondul de 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

4. Anexa nr.3/04 - Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie  
Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 10 – Titlul 
I – Cheltuieli de personal – 
54.528 mii lei 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat – Grupa 10 – Titlul I – 
Cheltuieli de personal – 77.794 
mii lei 
 
La Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 10 – Titlul I 
– Cheltuieli de personal, se 
propune suplimentarea sumei cu 
23.266 mii lei. 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomitianu 
 
Sursă de finanţare - MFP-Actiuni 
Generale 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
- în vederea încadrării în 
plafonul cheltuielilor de 
personal pe anul 2013, 
majorarea cheltuielilor de 
personal ale unui ordonator 
principal de credite se poate 
realiza numai prin diminuarea 
corespunzătoare a 
cheltuielilor de personal 
aprobate altor ordonatori 
principali de credite ai 
bugetului de stat. 

5. Anexa nr.3/04 - Înalta Curte de Capitolul 5001 – Cheltuieli buget Buna functionare a institutiei Se propune respingerea 
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Casaţie şi Justiţie  
 
Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 20 – Titlul 
II – Bunuri şi servicii – 5.870 mii 
lei 

de stat – Grupa 20 – Titlul II – 
Bunuri şi servicii – 9.960 mii lei. 
La Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 20 – Titlul 
II – Bunuri şi servicii, se propune 
suplimentarea sumei cu 4.090 
mii lei. 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat PDL Dascalu Constantin 
 
Sursă de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

6. Anexa nr.3/04 - Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie  
 
Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 71 – Titlul 
XII – Active nefinanciare – 500 
mii lei 
 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat – Grupa 71 – Titlul XII – 
Active nefinanciare – 2.500 mii 
lei. 
 
La Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 71 – Titlul 
XII – Active nefinanciare, se 
propune suplimentarea sumei cu 
2.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
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din Camera Deputatilor 
Deputat PDL Maria-Andreea 
Paul 
 
Sursă de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

7. Anexa nr.3/04 - Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie  
 
Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – 61.110 mii lei 

La Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat, se propune 
suplimentarea sumei cu 29.356 
mii lei, astfel încât suma totală a 
bugetului Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie să devină 90.466 mii 
lei.  
 
Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat – 90.466 mii lei 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
Sursă de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, 
imunitati si validari din Senat  
si Comisia juridica, de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât sursele indicate de 
autorul amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

8. Anexa nr.3/04 - Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie  
 
Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 01 – 
Cheltuieli curente – 60.610 mii 

La Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 01 – 
Cheltuieli curente, se propune 
suplimentarea sumei cu 27.356 
mii lei. 
 

Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, 
imunitati si validari din Senat  
si Comisia juridica, de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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lei Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat – Grupa 01 – Cheltuieli 
curente – 87.966 mii lei 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
Sursă de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 
Motivatia respingerii 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât sursele indicate de 
autorul amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

9. Anexa nr.3/04 - Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie  
 
Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 10 – Titlul 
I – Cheltuieli de personal – 
77.794 mii lei 
 

La Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 10 – Titlul I 
– Cheltuieli de personal, se 
propune suplimentarea sumei cu 
23.266 mii lei. 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
Sursă de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, 
imunitati si validari din Senat  
si Comisia juridica, de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât sursele indicate de 
autorul amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
- în vederea încadrării în 
plafonul cheltuielilor de 
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personal pe anul 2013, 
majorarea cheltuielilor de 
personal ale unui ordonator 
principal de credite se poate 
realiza numai prin diminuarea 
corespunzătoare a 
cheltuielilor de personal 
aprobate altor ordonatori 
principali de credite ai 
bugetului de stat. 
 

10. Anexa nr.3/04 - Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie  
 
Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 20 – Titlul 
II – Bunuri şi servicii – 9.960 mii 
lei. 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 
 
 

La Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 20 – Titlul 
II – Bunuri şi servicii, se propune 
suplimentarea sumei cu 4.090 
mii lei. 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
Sursă de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, 
imunitati si validari din Senat  
si Comisia juridica, de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât sursele indicate de 
autorul amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările  
ulterioare. 

11. Anexa nr.3/04 - Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie  
 
Capitolul 5001 – Cheltuieli 

La Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 71 – Titlul 
XII – Active nefinanciare, se 
propune suplimentarea sumei cu 

Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, 
imunitati si validari din Senat  
si Comisia juridica , de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere , deoarece 
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buget de stat – Grupa 71 – Titlul 
XII – Active nefinanciare – 
2.500 mii lei. 
 

2.000 mii lei. 
 
Sursă de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 

disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât sursele indicate de 
autorul amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

12. Anexa nr.3/07 - Curtea de 
Conturi 

Se propune o scădere cu 
minimum 80 % a cresterii 
bugetului acestei institutii 
propusă pe anul 2012 şi 
redirectionarea acestui procent în 
cuantum egal către Ministerul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri si Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltării Rurale. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
ale PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Această scădere este necesară 
atât timp cât alte ministere şi 
institutii cu impact social direct 
asupra cetătenilor României 
beneficiază în 2012 de cresteri 
bugetare nesemnificative sau 
chiar înregistrează o stagnare a 
bugetului. În vremuri de criză 
profundă, în care atenţia ar 
trebui îndreptată asupra 
conservării resurselor si a 
susţinerii sectoarelor sociale, 
bugetul alocat acestei institutii 
nu este justificabil. 
 
 

Se propune respingerea -
amendamentului întrucât: 
-propunerea de diminuare a 
bugetului Curţii de Conturi se 
referă la anul 2012 şi nu la 
proiectul de buget pentru 
anul 2013. 
-potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2012 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale 
şi pentru modificarea unor 
acte normative, Ministerul 
Economiei s-a înfiinţat prin 
reorganizarea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, acesta 
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din urma desfiinţându-se 
-fondurile alocate Curţii de 
Conturi au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile 
şi obiectivele stabilite pentru 
anul 2013 în condiţiile 
constrângerilor bugetare 
impuse de situaţia economică 
existentă. 
-nu se justifică menţionarea 
sursei de finanţare, întrucât 
prin amendament se propune 
diminuarea bugetului 
instituţiei şi nu suplimentarea 
acestuia pentru anul 2013. 

 



ANEXA NR.2 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 
ORDONATOR: 3/13 vol. 1 

 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului  
Anexa 3/13 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 „ 
Cultura, recreere si religie” Titlul 
59 :Alte cheltuieli” cu suma de 
500 mii lei pentru construire 
biserica la Mănăstirea Dintr-un 
Lemn: 
Construire Biserică, Com. 
Frânceşti, sat Dezrobiţi 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurentiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputatilor 

2.  Guvernul României 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 „ 
Cultura, recreere si religie” Titlul 
59 Alte cheltuieli” art. 12 
„Sustinerea cultelor” pentru 
Mănăstirea Sărăcineşti 
Consolidare/restaurate 
ansamblu - biserică, copuri de 
chilii şi turn clopotniţă 

 proiectare (ET, PT) şi 
execuţie Cod LMI:  
VL-II-m-B-09960 
Com. Păuşeşti –Măglaşi, sat 
Valea Cheii 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurentiu Coca - PSD 

Ansamblu a fost  folosit ca 
unitate sanitară, ceea ce i-a 
produs multiple daune. Este 
necesară restaurarea acestuia, 
readucerea la forma originară şi 
clasarea în categoria valorică A 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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crt. 
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Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputatilor 

3.  Guvernul României 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 „ 
Cultura, recreere si religie” Titlul 
59 „Alte cheltuieli” art. 12 
„Sustinerea cultelor” cu suma de 
200 mii lei pentru reabilitare  chilii 
şi pictură paraclis   - Mănăstirea 
Arnota 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurentiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputatilor 

Stare fizică gravă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

4.  Guvernul României 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 „ 
Cultura, recreere si religie” Titlul 
59 „Alte cheltuieli” art. 12 
„Sustinerea cultelor” cu suma de 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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200 mii lei pentru construcţie  
biserică  
Parohia Măldăreştii de Jos, 
comuna Măldăreşti 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurentiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputatilor 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

5.  Guvernul României 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 „ 
Cultura, recreere si religie” Titlul 
59 „Alte cheltuieli” art. 12 
„Sustinerea cultelor” cu suma de 
100 mii lei pentru reabilitarea, 
consolidare Biserica Cuv. 
Paraschiva, Sf. Nicolae (pr. Gh. 
Lepea) Mariţa, Vaideeni (A) 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului; 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 



 
 
Nr. 
crt. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurentiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputatilor 

ale Guvernului. 

6.  Guvernul României 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 „ 
Cultura, recreere si religie” Titlul 
59 „Alte cheltuieli” art. 12 
„Sustinerea cultelor” cu suma de 
500 mii lei pentru construire chilii 
Sfânta Mănăstire Surupatele , 
comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 6 -

deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurentiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputatilor 

7.  Guvernul României 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 „ 
Cultura, recreere si religie” Titlul 
59 „Alte cheltuieli” art. 12 
„Sustinerea cultelor” cu suma de 
200 mii lei pentru restaurare si 
conservare la Sfanta Biserica cu 
Hramul „Sfintii Trei Ierarhi”, sat 
Genuneni,  comuna Frânceşti, 
judeţul Vâlcea 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurentiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputatilor 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

8.  Guvernul României Se propune suplimentarea  Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 „ 
Cultura, recreere si religie” Titlul 
59 „Alte cheltuieli” art. 12 
„Sustinerea cultelor” cu suma de 
200 mii lei pentru restaurare 
picturii la Sfanta Manastire cu 
Hramul „ Intrarea Maicii 
Domnului In Biserica”, satul 
Mierlesti  comuna Barbatesti, 
judeţul Vâlcea 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurentiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputatilor 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

9.  Guvernul României 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 „ 
Cultura, recreere si religie” Titlul 
59 „Alte cheltuieli” art. 12 
„Sustinerea cultelor” cu suma de 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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200 mii lei pentru restaurare 
picturii la Biserica cu Hramul „ 
Intrarea Maicii Domnului In 
Biserica”, satul Bodesti,  comuna 
Barbatesti, judeţul Vâlcea 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurentiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputatilor 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

10.  Guvernul României 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 „ 
Cultura, recreere si religie” Titlul 
59 „Alte cheltuieli” art. 12 
„Sustinerea cultelor” cu suma de 
200 mii lei pentru restaurare 
picturii la Sfanta Manastire cu 
Hramul „ Buna Vestire”, satul 
Maleni  comuna Barbatesti, 
judeţul Vâlcea 
Sursa de finantare: Fondul de 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
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rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurentiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputatilor 

bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

11.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59, Titlul X – Alte 
cheltuieli susţinerea cultelor - 
art. 12 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 80 mii lei  pentru 
finanţarea obiectivului 
"Achiziţionare centrală termică", 
pt Mănăstirea Maicii Domnului – 
ADĂMEŞTI, localitatea NANOV, 
Judeţul TELEORMAN. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PNL  
Marin Almăjanu 
Grupurile parlamentare reunite 

Această investiţie este absolut 
necesară pt încălzirea bisericii, 
precum şi a chiliilor călugărilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 
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ale PNL 
12.   

Subprogramul privind poduri şi 
podeţe pe  drumurile comunale 
şi săteşti  
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 02 

 
Alocarea sumei de 3500 mii lei 
pentru refacerea podului de 30 
ML de peste pârâul CRACĂU din  
comuna BODEŞTI, judeţul 
Neamţ 
Autor : 
Deputat PSD Ioan Munteanu 

 
Motivaţia: Podul face legătura 
între localităţile OŞLOBENI şi 
OŞLOBENI SUB PĂDURE, 
unde locuiesc 200 de familii; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului nu se finanteza o 
astfel de actiune. 

13.  Anexa 3/13/02a 
Secretariatul  General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la anexa 3/13/02a, 
cu suma de 1.000.000 ron pentru 
amenajare sursa de apa in 
Municipiul Campia Turzii, Jud. 
Cluj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PC 
Ioan Moldovan 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea finantarii de la 
bugetul de stat in vederea 
demararii lucrarilor. 
 
Sursa finantare : Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

14.  Anexa 3/13/02a 
Secretariatul  General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la anexa 3/13/02a, 
cu suma de 6.000.000 ron pentru 
construire locuinte in regim ANL. 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea finantarii de la 
bugetul de stat in vederea 
demararii lucrarilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Locatia Municipiul Campia Turzii, 
Jud. Cluj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PC 
Ioan Moldovan 

 
Sursa finantare : Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

15.  Anexa 3/13/02a 
Secretariatul  General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la anexa 3/13/02a, 
cu suma de 4.000.000 ron pentru 
achizitionare teren in vederea 
amenajarii unui parc industrial.  
Locatia Municipiul Campia Turzii, 
Jud. Cluj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PC 
Ioan Moldovan 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea finantarii de la 
bugetul de stat in vederea 
demararii lucrarilor. 
 
Sursa finantare : Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

16.   Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 

Solicităm suplimentarea sumelor 
alocate acestei investiţii cu suma 
de 211.632 mii lei. 

Suplimentarea fondurilor este 
necesară pentru finanţarea 
tronsonului Cluj-Napoca-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
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- 12 -

Cod obiectiv 415  
Autostrada Transilvania Braşov-
Cluj- Borş 
Propuneri 2013.....188.368 mii 
lei 

 
Propuneri 2013..... 400.000 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile parlamentare ale 
UDMR din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Oradea, o parte din acesta fiind 
deja aprobat, iar termenul de 
finalizare depăşit. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

17.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Cod obiectiv 415 
Autostrada Transilvania  
Secţiunea 3C Suplacu de 
Barcău-Borş 64,5 km 
Propuneri 2013.....188.368 mii 
lei 

Solicităm alocarea sumei de 
660.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Suma solicitată acoperă 
jumătate din cheltuielile 
necesare finalizării obiectivului 
de investiţii. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

18.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 

Solicităm alocarea sumei de 
87.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Starea drumului DN19B justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie de consolidare. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Refacere şi consolidare DN19B 
Săcueni (jud. Bihor) – Nuşfalău 
(jud. Sălaj) 56 km 

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

19.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Modernizare DN19E Biharea – 
Chiribiş 38,91 km  

Solicităm alocarea sumei de 
22.500 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Starea drumului DN19E justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie urgentă de lucrări de 
modernizare. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

20.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Cod obiectiv 980 
Variantă ocolitoare Săcueni 
 
Propiect 2013  
credite bugetare ....14.759 mii 
lei 
 

Solicităm suplimentarea sumei 
prevăzute cu 5.241 mii lei 
 
Propiect 2013  
credite bugetare ....20.000 mii lei
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Suma este necesară finalizării 
investiţiei. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

21.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă ocolitoare Salonta 

Solicităm alocarea sumei de 
20.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă, diminuării 
poluării în localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

22.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă ocolitoare Valea lui 
Mihai 

Solicităm alocarea sumei de 
3.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
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ale Guvernului. 
23.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 

General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire Cristuru 
Secuiesc DN 13C în 
continuarea Cristuru Secuiesc- 
Feleac-Mureni (judeţul Mureş) 
 
 

Suplimentarea cheltuielilor 
privind transporturile cu suma de 
10.000 mii lei. 
Fişă de investiţie 
Variantă de ocolire Cristuru 
Secuiesc DN 13C în continuarea 
Cristuru Secuiesc- Feleac-Mureni 
(judeţul Mureş) 
Propuneri  2013 .....10.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

24.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire Odorheiu 
Secuiesc DN 12C Odorheiu 

Suplimentarea cheltuielilor 
privind transporturile cu suma de 
10.000 mii lei. 
Fişă de investiţie 
Variantă de ocolire Odorheiu 
Secuiesc DN 12C Odorheiu 
Secuiesc-Feliceni-Băile Szejk 

Pentru acest obiectiv există deja 
SF elaborat, suma solicitată 
fiind necesară demarării 
lucrărilor. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Secuiesc-Feliceni-Băile Szejk  
 

Propuneri 2013....10.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

Guvernului proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

25.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire a oraşului 
Huedin pe E60 şi DN1 

Suplimentarea cheltuielilor 
privind transporturile cu 10.000 
mii lei pentru acest obiectiv de 
investiţii 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Máté András Levente, lider Grup 
parlamentar UDMR din Camera 
Deputaţilor 

Documentaţia pentru pregătirea 
acestei investiţii a fost 
elaborată, propunem demararea 
investiţiei propriu-zise. 
 
Sursa: Sursa: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

26.  Anexa nr. 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului  

Se propune majorarea sumei 
alocate lăcaşurilor de cult cu 

Revenirea la nivelul finanţării 
din anul 2012 este absolut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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67015912 Susţinerea 
cultelor....30.262 mii lei 

suma de 32.912 mii lei 
 
67015912 Sustinerea cultelor...... 
63.174 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Márton Arpád, deputat UDMR 

necesară pentru îndeplinirea 
obiectivelor programului de 
restaurare şi conservare a 
lăcaşurilor de cult ca 
monumente istorice, amenajare 
de muzee specifice, toate 
acestea fiind parte a 
patrimoniului naţional. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

27.  Anexa nr. 3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune alocarea  sumei de 
186 mii lei , pentru   intabularea 
islazului comunal . 
 
Comuna Viisoara 
Judetul Teleorman. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
intabularea islazului comunal 
,facand parte din proiectele  ce 
trebuiesc initiate/continuate  
urgent in comuna Viisoara, in 
vederea dezvoltarii durabile a 
localitatii  . 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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28.  Anexa 3/13 SGG  
Capitolul 67.01 

Prevederea în Buget a sumei de 
6.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
reabilitarea clădire la obiectivul:  
Reabilitare Liceu Tehnologic 
„Eremia Grigorescu” în oraşul 
Mărăseşti, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

29.  Anexa nr.3/13  
SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Capitol Bugetar 67.01 Lacasuri 
de cult 

Prevederea în Buget a sumei de 
10.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Reabilitare acoperiş Biserica 
Sf. Paraschiva” în comuna 
Suraia, Jud. Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 

30.   Secretariatul General al 
Guvernului Anexa nr. 3/13  
 

Alocarea sumei de 10.000.000 lei 
pentru repatrierii cetatenilor 
decedati in diaspora  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

In vederea incheierii nei situatii 
de ordin moral si administrativ 
privitor la cetatenii romani 
decedati in strainatate si a 
solutionarii acesteia, este 
necesara alocarea de fonduri 
strict pentru acest capitol. 
Alocarea acestor fonduri va 
duce la o in vederea repatrierii 
cetatenilor decedati in diaspora. 
 
Sursa de finantare: sume 
alocate din bugetul de stat: 
Anexa nr. 3 / 14 / 02 capitolul 
5001 –/titlul 01-cheltuieli 
curente. 

 

31.    Secretariatul General al 
Guvernului Anexa nr. 3/13  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru finantarea principalului 
saptamanal romanesc din 
diaspora „Noi in Spania” din 
Comunitatea Madrid, localitatea  
Fuenlabrada 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Necesitatea sustinerea  presei 
romanesti din strainatate, a 
principalului saptamanal 
romanesc din diaspora „Noi in 
Spania” din Comunitatea 
Madrid, localitatea  
Fuenlabrada, saptamanal 
urmarit de 80.000 de cetateni 
romani.  
 
Sursa de finantare: sume 
alocate din bugetul de stat: 
Anexa nr. 3 / 14 / 02 capitolul 
5001 –/titlul 01-cheltuieli 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

curente. 

32.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru restaurarea si 
conservarea cladirii(restaurarea 
fatadelor si inlocuirea invelitorii 
acoperisului) pentru Biserica 
Sfantul Nicolae-Ghica, Paraclis 
Universitar Bucuresti – 
Arhiescopia Bucurestilor 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara restaurarea si 
conservarea cladirii(restaurarea 
fatadelor si inlocuirea invelitorii 
acoperisului) pentru Biserica 
Sfantul Nicolae-Ghica, Paraclis 
Universitar Bucuresti – 
Arhiescopia Bucurestilor  
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 
 

33.  Anexa nr. 3 /13  
Secretariatul General al 
Guvernului -  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 Lei 
pentru suplimentarea cheltuielilor 
cu privire la materiale si prestari 
de servicii cu caracter 
functional pentru INSTITUTUL 
EUDOXIU HURMUZACHI 
PENTRU ROMANII 
DE PRETUTINDENI 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Este necesara suplimentarea 
cheltuielilor cu privire la 
materiale si prestari de servicii 
cu caracter functional pentru 
INSTITUTUL EUDOXIU 
HURMUZACHI PENTRU 
ROMANII 
DE PRETUTINDENI 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

/titlul 01-cheltuieli curente. 

34.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 5.000.000 lei 
continuarea constructiei cladirii 
 Catedralei Ortodoxe Române de 
la Madrid şi a sediului 
administrativ al episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  Catedralei 
Ortodoxe Române de 
la Madrid şi a sediului 
administrativ al episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

35.  Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
continuarea constructiei cladirii 
pentru viitoarea biserică ortodoxă 
română Din Alcala de Henares 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  viitoarea 
biserică ortodoxă română Din 
Alcala de Henares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

36.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unor 
unitati de cult 
in cazul Manastirii Sihastria 
judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara intretinerea si 
functionarii unor unitati de cult 
in cazul Manastirii Sihastria 
judetul Neamt 
 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

37.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
continuarea constructiei cladirii 
 pentru viitoarea  
biserica parohială a Parohiei 
Ortodoxe Române „Intrarea 
Domnului în Ierusalim”, din Ostia 
din cadrul Episcopiei Italiei 

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  pentru 
viitoarea  
biserica parohială a Parohiei 
Ortodoxe Române „Intrarea 
Domnului în Ierusalim”, din 
Ostia din cadrul Episcopiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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apartinand B.0.R 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Italiei apartinand B.0.R. 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

38.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia Ortodoxa Romana 
"Botezul Domului" din Roquetas 
de Mar din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Este sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia Ortodoxa Romana 
"Botezul Domului" din Roquetas 
de Mar din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

39.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

functionarii unitatii de cult 
penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

40.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
penticostal Biserica Maranata din 
Roquetas del Mar- Spania  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal penticostal Biserica 
Maranata din Roquetas del Mar- 
Spania necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

41.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal Alfa si 0mega din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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13 /27 capitolul  6701  
 
 

penticostal Alfa si 0mega din 
Lerida- Spania  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Lerida- Spania necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

42.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Aielo de Malferit, Valencia din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Aielo de Malferit, Valencia din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

43.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dionisie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 



 
 
Nr. 
crt. 
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13 /27 capitolul  6701  
 
 

Parohia „Sfântul Dionisie 
Exiguul” din Albacete, Provincia 
Albacete din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Exiguul” din Albacete, Provincia 
Albacete din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

44.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din Alcalá de 
Henares, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din Alcalá de 
Henares, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grup Parlamentar PP-DD 
45.    la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Cruce” dinAlcala 
del Jucar (Albacete) din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania 
Parohia „Sfânta Cruce” din 
Alcala del Jucar (Albacete) din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

46.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Zămislirea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din  Alcañiz, 
Teruel din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Zămislirea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din  Alcañiz, 
Teruel din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

47.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult:  
Biserica Santa Lucia din Caspe, 
Zaragoza din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Biserica Santa Lucia din Caspe, 
Zaragoza din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

48.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Martiri şi Mărturisitori 
Năsăudeni: Atanasie Todoran din 
Bichigiu, Vasile din Mocod, 
Grigore din Zagra şi Vasile din 
Telciu” din Alicante din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Martiri şi 
Mărturisitori Năsăudeni: 
Atanasie Todoran din Bichigiu, 
Vasile din Mocod, Grigore din 
Zagra şi Vasile din Telciu” din 
Alicante din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 



 
 
Nr. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

 

49.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult:  
Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Marcu” (25 Aprilie) 
din  Almendralejo, Badajoz din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Marcu” (25 Aprilie) 
din  Almendralejo, Badajoz din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

50.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Apostol şi Evanghelist 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 



 
 
Nr. 
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13 /27 capitolul  6701 Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan” din Almeria din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Ioan” din Almeria din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

51.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Parascheva” din 
Amposta, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfânta Parascheva” din 
Amposta, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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52.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Apostol Iacob 
Zevedeu”  din Aranjuez din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Apostol Iacob 
Zevedeu”  din Aranjuez din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

53.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Voievod Ştefan 
cel Mare”  din Arbucies din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de : Parohia 
„Sfântul Voievod Ştefan cel 
Mare”  din Arbucies din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

54.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Apostol Andrei”  
din Arganda del Rey, Madrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Apostol 
Andrei”  din Arganda del Rey, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

55.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Întâiul Mucenic 
şi Arhidiacon Ştefan”  din Ávila 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Întâiul Mucenic şi 
Arhidiacon Ştefan”  din Ávila din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

56.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”  din  Barcelona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”  din  Barcelona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

57.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Benidorm, 
Alicante din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Benidorm, Alicante din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

2013. 
 

58.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Tuturor Sfinţilor"  din 
Derio, Bizkaia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Tuturor Sfinţilor"  din Derio, 
Bizkaia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01- 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

59.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
din Burgos din cadrul Episcopiei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
din Burgos din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

60.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Paisie 
de la Neamţ” din Jimena de la 
Frontera, Cadiz din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Paisie 
de la Neamţ” din Jimena de la 
Frontera, Cadiz din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

61.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Spiridon 
făcătorul de minuni”  din 
Calahorra, Provincia La Rioja din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

„Sfântul Ierarh Spiridon 
făcătorul de minuni”  din 
Calahorra, Provincia La Rioja 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

62.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ioan Românul”  
din Calatayud, Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ioan Românul”  din 
Calatayud, Zaragoza din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
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Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

63.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh 
Nicolae” din Castellón de la 
Plana din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Nicolae” din 
Castellón de la Plana din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

64.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Mare Muceniţă 
Tatiana” din Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Mare Muceniţă 
Tatiana” din Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

/titlul 01-cheltuieli curente. 

65.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Muceniţă 
Filofteia” din Cordoba din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfânta Muceniţă 
Filofteia” din Cordoba din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

66.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” din Parohia 
„Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” Coslada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” din Parohia 
„Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” Coslada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

politica si strategie pe anul 
2013. 
 

67.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Intrarea Domnului în 
Ierusalim”  din Cuenca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Intrarea Domnului în 
Ierusalim”  din Cuenca din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

68.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului” din Elche, Alicante din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

„Acoperământul Maicii 
Domnului” din Elche, Alicante 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

69.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din Figueres 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din 
Figueres din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Grup Parlamentar PP-DD 
70.    la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Ecaterina"  din  Fuenlabrada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfânta Mare Muceniţă 
Ecaterina"  din  Fuenlabrada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

71.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Gandesa, 
Tarragona din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Gandesa, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

72.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Dumitru şi Sfinţii 
Doctori Cosma şi Damian”  din 
Gandia (Playa), Valencia din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dumitru şi 
Sfinţii Doctori Cosma şi 
Damian”  din Gandia (Playa), 
Valencia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

73.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Cuvios Nicodim de 
la Tismana”  din Getafe din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Cuvios Nicodim de 
la Tismana”  din Getafe din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

74.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Antonie cel 
Mare” din Gijon din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Antonie cel 
Mare” din Gijon din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

75.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Prooroc Ilie 
Tesviteanul şi Sf. Ierarh Grigorie 
Palama  din Girona (Catalunya) 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Prooroc Ilie 
Tesviteanul şi Sf. Ierarh Grigorie 
Palama  din Girona (Catalunya) 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

2013. 
 

76.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Casian” din Guadalajara din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Casian” din Guadalajara din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

77.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Voievod Neagoe 
Basarab” din Huelva din cadrul 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sf. Voievod Neagoe Basarab” 
din Huelva din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
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Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

78.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Zămislirea Maicii 
Domnului”  din Huesca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Zămislirea Maicii Domnului”  
din Huesca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

79.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Ibiza, Baleares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Ibiza, Baleares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

80.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Cuvioasă Maria 
Egipteanca” din Aldea de San 
Nicolás de Tolentino, Las Palmas 
de Gran Canaria din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  : 
Parohia „Sfânta Cuvioasă Maria 
Egipteanca” din Aldea de San 
Nicolás de Tolentino, Las 
Palmas de Gran Canaria din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

81.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ioan cel Nou de 
la Suceava” din La Coruña din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ioan cel Nou 
de la Suceava” din La Coruña 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

82.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia ”Sf. Cuv. Atanasie 
Atonitul” din Leganes din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
”Sf. Cuv. Atanasie Atonitul” din 
Leganes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

83.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul” din Lleida din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Naşterea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din Lleida din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

84.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel 
Nou de la Partoş” din Leon din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel 
Nou de la Partoş” din Leon din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

2013. 
 

85.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Treime” din 
Logroño, La Rioja din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii cult: Parohia 
„Sfânta Treime” din Logroño, La 
Rioja din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01- 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

86.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Prea Sfânta Fecioară 
Maria” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Prea Sfânta Fecioară 
Maria” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.necesare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

87.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia ”Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”  din Carabanchel, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia ”Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”  din Carabanchel, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

88.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ioan 
Botezătorul”  din Malaga din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

„Sfântul Ioan Botezătorul”  din 
Malaga din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

89.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Cuv. Teodora de la 
Sihla” din  Manresa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Cuv. Teodora de la 
Sihla” din  Manresa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grup Parlamentar PP-DD 
90.    la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios 
Gheorghe Hozevitul"  din 
Manzanares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Gheorghe 
Hozevitul"  din Manzanares din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

91.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Întâmpinarea 
Domnului”  din Mejorada del 
Campo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  : 
Parohia „Întâmpinarea 
Domnului”  din Mejorada del 
Campo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

92.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Români”  din 
Mostoles din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfinţii Români”  din Mostoles 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

93.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Motril, Granada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Motril, Granada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

2013. 
 

94.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” 
din Murcia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” 
din Murcia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

95.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Evanghelist 
Luca”  din Palma de Mallorca din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Evanghelist 
Luca”  din Palma de Mallorca 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 



 
 
Nr. 
crt. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

96.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Minunea Sfântului 
Arhanghel Mihail în Colose” din 
Barañain, Navarra din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Minunea Sfântului Arhanghel 
Mihail în Colose” din Barañain, 
Navarra din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

97.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Anastasia Romana"  din Parla 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 Anastasia Romana"  din Parla 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

98.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Stelian, 
ocrotitorul copiilor”  din Pilar de la 
Horadada din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Stelian, 
ocrotitorul copiilor”  din Pilar de 
la Horadada din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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99.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Soborul Maicii 
Domnului”  din Puerto de 
Sagunto din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Soborul Maicii Domnului”  din 
Puerto de Sagunto din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

100.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia de limbă ucrainiană 
„Sfântul Ierarh Nicolae" din 
Reus din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia de limbă ucrainiană 
„Sfântul Ierarh Nicolae" din 
Reus din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

101.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Scărarul”  din Requena din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Ioan Scărarul”  
din Requena din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

102.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Mina” din Rivas Vaciamadrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Mina” din Rivas Vaciamadrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

/titlul 01-cheltuieli curente. 

103.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Vasile cel 
Mare” din Salamanca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Vasile cel 
Mare” din Salamanca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

104.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mucenic 
Sebastian"  din Donostia-San 
Sebastian din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mucenic 
Sebastian"  din Donostia-San 
Sebastian din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 



 
 
Nr. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

politica si strategie pe anul 
2013. 
 

105.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii şi Drepţii Părinţi 
Ioachim şi Ana"  din San 
Sebastian de los Reyes din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii şi Drepţii Părinţi 
Ioachim şi Ana"  din San 
Sebastian de los Reyes din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

106.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia  „Sfinţii Apostoli Petru si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia  „Sfinţii Apostoli Petru si 
Pavel”  din Santander din cadrul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 61 -

 Pavel”  din Santander din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

107.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios 
Gheorghe de la Cernica” din 
Segovia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Gheorghe de la 
Cernica” din Segovia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
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108.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Dimitrie 
Basarabov”  din Sevilla din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dimitrie 
Basarabov”  din Sevilla din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

109.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Mucenici Epictet 
şi Astion” din Sigüenza, 
Guadalajara din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Mucenici Epictet 
şi Astion” din Sigüenza, 
Guadalajara din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

110.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Ghelasie 
de la Râmeţ” din Solsona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Ghelasie de la 
Râmeţ” din Solsona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

111.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Antim 
Ivireanul” din Soria din cadrul  
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” 
din Soria din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

112.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Talavera de la Reina, 
Toledo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de : Parohia 
„Pogorârea Sfântului Duh”  din 
Talavera de la Reina, Toledo 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

113.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Tarancon, 
Cuenca din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Tarancon, Cuenca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

2013. 
 

114.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Ierarhi Calinic de 
la Cernica şi Fructuosus de 
Tarragona” din  Tarragona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfinţii Ierarhi Calinic de la 
Cernica şi Fructuosus de 
Tarragona” din  Tarragona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

115.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Buna Vestire”  din 
Municipiul: Adeje, Provincia: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Buna Vestire”  din 
Municipiul: Adeje, Provincia: 
Santa Cruz De Tenerife din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
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Santa Cruz De Tenerife din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

116.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Nichifor 
Mărturisitorul”  din Teruel din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Nichifor 
Mărturisitorul”  din Teruel din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

117.    la Secretariatul General al Alocarea sumei de 20.000 lei Sustinerea intretinerii si Se propune respingerea 
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Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului”  din Toledo din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

functionarii unitatii de cult  
Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului”  din Toledo din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

118.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mucenic Mina” 
din Tomelloso, Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mucenic Mina” 
din Tomelloso, Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

119.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Mare Mucenic 
Panteleimon” din Torrejon de 
Ardoz, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sf. Mare Mucenic Panteleimon” 
din Torrejon de Ardoz, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

120.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfantul Efrem cel Nou”  
din Torrent din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfantul Efrem cel Nou”  din 
Torrent din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

121.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Efrem Sirul”  din La 
Zenia, Orihuela Costa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Efrem Sirul”  din La 
Zenia, Orihuela Costa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

122.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfintii Mărturisitori 
Visarion, Sofronie si Oprea”din 
Valdemoro din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfintii Mărturisitori 
Visarion, Sofronie si Oprea”din 
Valdemoro din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

2013. 
 

123.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil” din Valencia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil” din Valencia 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

124.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Grigorie 
Teologul”  din Valladolid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Grigorie 
Teologul”  din Valladolid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
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Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

125.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântu Serafim de 
Sarov”  din Vilanova i la Geltru 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântu Serafim de 
Sarov”  din Vilanova i la Geltru 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

126.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Daniil 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
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13 /27 capitolul  6701  
 

Parohia „Sfântul Cuvios Daniil 
Sihastrul din Collado Villalba, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sihastrul din Collado Villalba, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

127.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Paraclisul Episcopal „Naşterea 
Domnului”  din Villalbilla, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Paraclisul Episcopal „Naşterea 
Domnului”  din Villalbilla, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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128.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Izvorul Tămăduirii” din 
Villanueva de la Cañada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Izvorul Tămăduirii” din 
Villanueva de la Cañada, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

129.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Ioan Gură 
de Aur”  din Villarreal, Castellón 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Ioan 
Gură de Aur”  din Villarreal, 
Castellón din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Grup Parlamentar PP-DD 
130.    la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul  Cuvios Ioan de 
la Prislop din Villarejo de 
Salvanes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul  Cuvios Ioan 
de la Prislop din Villarejo de 
Salvanes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

131.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Prooroc Daniel”  
din Villarrobledo din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Prooroc 
Daniel”  din Villarrobledo din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

132.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Pahomie de la 
Gledin” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Pahomie de la 
Gledin” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

133.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Haralambie” din Vinaros din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Haralambie” din Vinaros din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

2013. 
 

134.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Doctori fără de 
arginţi Cosma şi Damian” din 
Vitoria-Gasteiz, Alava din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfinţii Doctori fără de 
arginţi Cosma şi Damian” din 
Vitoria-Gasteiz, Alava din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

135.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” din Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” din Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
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 Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

136.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Emaus din Madrid  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Emaus din Madrid 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

137.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Sion  din Torrejon de 
Ardoz 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Sion  din Torrejon de 
Ardoz necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

138.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Buna Vestire”, str.Calea 
Călăraşilor nr. 3, Brăila 
– suma de 50.000 lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Nevoia urgenta de sume 
pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatii de cult. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

139.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Mina” strada 

Asigurarea unor 
condiţii decente pentru 
oficierea serviciilor religioase; 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
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Susţinerea cultelor Deva,nr.2, Brăila 
- suma de 30.000 lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

susţinerea cultelor. fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

140.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Dumitru” strada 
Smardan, nr.89, Brăila 
- suma de 20.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Asigurarea unor 
condiţii decente pentru 
oficierea serviciilor religioase; 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

141.  Anexa 3/13/02 – Se propune suplimentarea Asigurarea unor Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii grecesti“Buna 
Vestire”strada Rubinelor, Brăila 
- suma de 55.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

condiţii decente pentru 
oficierea serviciilor religioase; 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

142.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Ioan 
Botezatorul”calea Galati nr.74, 
Brăila 
- suma de 5.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

143.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii “Sfintii Imparati 
Constantin si Elena” strada 
Scolilor nr.38 bis, Brăila 
– suma de 5.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

144.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii “Nasterea Maicii 
Domnului” strada Aleea 
Invatatorilor nr.1, Brăila 
– suma de 5.000 lei 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

politica si strategie pe anul 
2013. 
 

145.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii Adventista de Ziua a 
Saptea  strada Independentei 
nr.238 bis, Brăila 
– suma de 3.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

146.  Anexa 3/13/02 – Se propune alocarea sumei de Suma este necesară  Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

10000 de lei comunei Dudesti 
pentru programul de reabilitare a 
lacasurilor de cult din zona. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

147.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Refacerea zonei parohiale a 
Bisericii din satul Polizu, comuna 
Stancuta, judetul Braila. 
– suma de 3.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

148.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 

Se propune alocarea sumei de 
4.000 lei pentru consolidarea şi 

Suma este necesară  
lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

restaurarea 
Bisericii “Adormirea Maicii 
Domnului”, comuna Maxineni, 
judetul Brăila 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

149.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
3.000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii otodoxe din satul 
Gulianca, comuna Salcia Tudor, 
judetul Brăila 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Deputatilor PP-DD 
150.  Anexa 3/13/02 – 

Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2.000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Albina, comuna Tichilesti, judetul 
Brăila 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

151.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
10 000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii armene,strada Galati, 
municipiul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 86 -

deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

152.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
12 000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii bulgare “Inaltarea 
Domnului”,bulevardul 
Al.I.Cuza,nr.124, municipiul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

153.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

 
Se propune alocarea sumei de 2 
000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Batogu,comuna Ciresu, judetul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

154.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 3 
000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Berlesti, judetul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

155.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Agaua,comuna Frecatei judetul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

politica si strategie pe anul 
2013. 
 

156.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Agaua,comuna Frecatei ,judetul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

157.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 

Se propune alocarea sumei de 
2000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Drogu,comuna Galbenu,judetul 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
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cultelor Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

al Guvernului fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

158.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2300 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Florica,comuna Rosiori,judetul 
Brăila. 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

159.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
3000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Gropeni,judetul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

2013. 
 

160.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul Cotu 
Lung,comuna Silistea,judetul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

161.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Satuc,comuna Galbenu,judetul 
Brăila. 
 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 91 -

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

162.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
3000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Titcov,comuna Frecatei,judetul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

163.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului pe anul 
2013 pentru Secretariatul de 

Stadiul Actual 
La nivelul anului 2009 ar mai fi 
necesar investitii totale in 
valoare de 717.578 ron 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
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cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Stat pentru Culte cu suma de 
100 mii lei pentru finalizarea 
bisericii Sf  Nicolaie si Sf 
Pantelimon str. D. Cantemir nr.9 
cartier Podeni 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

- Parohia are in prezent un 
numar de 328 familii si o 
vechime de peste 300 ani 
- Lucrarile au inceput in 
1997, dupa ce  in 1977  a fost 
distrusa de cutremur  
- Pana in prezent  din total 
suma cheltuita, doar 5% 
reprezinta cota Secretariatului 
de sta pentru culte. Restul 
sumei sunt donatii ale 
enoriasilor 
- Trecerea timpului a 
degradat si va degrada 
structura actuala 
- Dorinta spirituala a 
enoriasilor de a crea un lacas 
de cult in cartier pentru a se 
evita migratia spre alte lacase 
mai departe de locuintele lor 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

164.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
1.500 mii lei pentru construirea 
bisericii Sfintii Apostoli Petru si 
Pavel  
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 

Asigurarea accesului pentru 
toata populatia din zona Lirei  la 
serviciile bisericii. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
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Grup PP-DD 
 
 

Bugetul administratiei 
prezidentiale 

stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

165.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate  
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Draxeni, com. 
Rebricea – biserică nouă în 
construcţie – 50 mii lei 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

166.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului   cu suma de 40  
mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Portari, com. Zăpodeni – biserică 
nouă în construcţie – 40 mii lei 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

167.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune Secretariatului 
General al Guvernului  cu suma 
de 30 mii lei pentru următoarea 
unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Moara Domnească –reparaţii 
capitale biserică - 30 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
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mii lei 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

168.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului  cu suma de 40 mii lei 
pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Poieneşti – biserică  nouă în 
construcţie – 40 mii lei 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

169.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
Secretariatului General al 
Guvernului      cu suma de 100 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Mălăieşti, com. 
Vutcani – reparaţii capitale 
biserică – 100 mii lei 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

170.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 30 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica sat Deleni, com. 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
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Hoceni – reabilitare – 30 mii lei 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

171.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului    cu suma de 100 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica Vâltoteşti, com. 
Viişoara – reconstrucţie 
biserică arsă din temelii – 100 mii 
lei 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

172.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica Ştefan cel Mare, com. 
Ştefan cel Mare – 40 mii lei 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

173.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
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Sustinerea cultelor Negresti - III, Biserica 
“Taierea Capului Sfantului Ioan 
Botezatorul” – reabilitare 
construcţie – 50 mii lei 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

174.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Dumesti – II, sat Valea 
Mare – continuare construcţie – 
50 mii lei 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

175.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 170 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica din Parohia Tanacu 
(monument istoric) – clopotniţă – 
170 mii lei 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

176.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de  170 
mii lei pentru următoarea unitate 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
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cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica din Parohia Burghelesti 
(monument istoric) 
– clopotniţă – 170 mii lei 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

177.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Telejna, Com. Zapodeni – 
continuare construcţie – 50 mii lei
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

178.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Sf. Ioan” II Vaslui – 
Complex ecleziastic 
construcţie nouă – 50 mii lei 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

179.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Biserica 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
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Sustinerea cultelor „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” suburbia 
Rediu, Vaslui – 40 mii lei 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

180.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Adormirea Maicii 
Domnului”, Vaslui – 40 mii lei 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

181.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 25 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Sfântul Nicoale”, 
Vaslui – 25 mii lei  
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

182.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 25 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Constantin şi Elena” 
Cartier Gară, Vaslui – 25 mii lei 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
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Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

183.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 13 – Contributia statului, 
pentru sprijinirea Bisericii 
Ortodoxe Romane din afara 
granitelor 

Se popune suplimentarea 
contribuţiei statului pentru 
sprijinirea Bisericii Ortodoxe 
Române din afara graniţelor cu 
5.000 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în 
general nu beneficiează de 
spaţii proprii pentru activităţile 
religioase.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

184.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 20 mii 
lei pentru pictura la parohia 
Copşa Mică sat, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de pictură la parohia Copşa 
Mică (sat), judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

185.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 150 mii 
lei pentru Parohia Buzăiel, sat 
Buzăiel, judeţul Braşov 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de construcţie la Parohia 
Buzăiel, sat Buzăiel, judeţul 
Braşov  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

186.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 150 mii 
lei pentru Parohia Bod-Colonie, 
judeţul Braşov 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de construcţie la Parohia Bod-
Colonie, judeţul Braşov 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

187.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 60 mii 
lei pentru lucrări de reabilitarea 
bisericii din  parohia Ţeline, 
comuna Brădeni, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare la biserica din 
Parohia Ţeline, comuna 
Brădeni, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

188.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 20 mii 
lei pentru lucrări de reabilitarea 
Bisericii Evanghelice Cristian, 
judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare la Biserica 
Evanghelică Cristian, comuna 
Cristian, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

189.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 40 mii 
lei pentru lucrări de reabilitare şi 
refacerea picturii Biserica Sfântul 
Nicolae, sat Nou, comuna Roşia, 
judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare şi refacerea 
picturii din Parohia Sfântul 
Nicolae, sat Nou, comuna 
Roşia, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

190.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 40 mii 
lei pentru lucrări de pictură 
Biserica Sfântul Mihail şi Gavril, 
Tălmaciu, judeţul Sibiu. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de pictură la biserica Sfântul 
Mihail şi Gavril, Tălmaciu, 
judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Art. 12 – Susţinerea cultelor 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

 anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

191.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 10 mii 
lei pentru construirea unei capele 
mortuale la Biserica Sfântul 
Nicolae, Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea unei capele 
mortuale la Biserica Sfântul 
Nicolae, Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

192.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 90 mii 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor la Biserica 
din Mârşa, judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

lei pentru continuarea lucrărilor la 
Biserica din Mârşa, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

193.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 50 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Buna Vestire” din comuna 
Apoldu de Jos, judeţul Sibiu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

194.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
realizarea picturii pentru Biserica 
“Sfânta Treime” din oraşul 
Cisnădie, Judeţul Sibiu. 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 



 
 
Nr. 
crt. 
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RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Guvernului. 
 
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

195.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 70 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Schimbarea la faţă” din comuna 
Păuca, sat Presaca judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

196.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfântul Nicolae” din oraşul 
Sălişte, sat Fântânele judeţul 
Sibiu. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 



 
 
Nr. 
crt. 
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Art. 12 – Susţinerea cultelor  

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

197.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfânta Treime” din comuna 
Răşinari,  judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

198.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfânta Cuv. Paraschiva” din 
comuna Gura Râului,  judeţul 
Sibiu. 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

199.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfantul Nicolae” din comuna 
Loamneş, sat Armeni,  judeţul 
Sibiu. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

200.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 

Se propune alocarea sumei de  
130 mii lei pentru Parohia  Sebeş 
V, Localitatea Sebeş, jud. Alba - 
continuare lucrări. 
Autori: Comisia pentru 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
efectuarea finisajelor. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Guvernului  
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

201.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune alocarea sumei de  
130 mii lei pentru Parohia  Sebeş 
VII, localitatea Sebeş, Jud. Alba - 
pictură 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor de 
pictură. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

202.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de   16,47 mii lei 
pentru Parohia  Sebeş VI, 
localitatea Sebeş, Jud. Alba - 
finalizarea lucrărilor. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei   
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

203.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de   167 mii lei 
pentru Parohia  Agnita III, 
localitatea Agnita, Jud. Sibiu - 
finalizarea lucrărilor. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei   
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

204.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de   17 mii lei 
pentru Parohia  Iacobeni, Jud. 
Sibiu – lucrări reparaţii 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrările 
la Biserica din Iacobeni, judeţul 
Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
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Parlamentar PP-DD ale Guvernului. 
205.  Anexa 3/13 Secretariatul 

General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 184 mii lei 
pentru Construire Capela  
Comuna Semlac jud. Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat  Ştefan-Petru DALCA 
Grupul parlamentar PP-DD 

Continuare obiectiv de investiţii. 
Menţionăm că obiectivul este 
realizat in proportie de 30% . 
Finanţarea obiectivului 
reprezintă o mare prioritate 
pentru locuitorii comunei 
Semlac 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

206.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 13 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 125 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de 
capital; alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere;  - sumă ce 
va fi transferată către bugetul 
local al municipiului Sighişoara 
cu destinaţia: „Pod peste Pârâul 
Saeş, strada Română din 
municipiul Sighişoara” 
 
Municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa autorităţii publice 
locale, discuţii care au relevat 
importanţa acestui proiect 
pentru asigurarea condiţiilor de 
siguranţă în circulaţia rutieră. 
 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat Sefer Cristian George; 
Grupul Parlamentar PP-DD  

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului 
autorităţilor publice locale, odată 
cu rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 

207.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 13 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de 
capital; alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere;  - sumă ce 
va fi transferată către bugetul 
local al municipiului Sighişoara 
cu destinaţia: „Demararea proiect 
de construire drum de legătură 
între strada Viilor şi cartierul 
Bărăgan şi pod peste Râul 

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa autorităţii publice 
locale, discuţii care au relevat 
importanţa acestui proiect 
pentru asigurarea condiţiilor de 
siguranţă în circulaţia feroviară 
respectiv siguranţă pietonală, în 
momentul de faţă foarte mulţi 
locuitori ai celor două cartiere 
utilizează infrastructura 
feroviară (pod) pentru a face 
legătura între cele două 
cartiere. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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Târnava” 
 
Municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat Sefer Cristian George; 
Grupul Parlamentar PP-DD  

 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului 
autorităţilor publice locale, odată 
cu rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 

208.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 13 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 2.828 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de 

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa autorităţii publice 
locale, discuţii care au relevat 
importanţa acestui proiect 
pentru asigurarea condiţiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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capital; alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere;  - sumă ce 
va fi transferată către bugetul 
local al comunei Nadeş cu 
destinaţia: „Modernizarea DC 60  
Ţigmandru - Măgheruş” 
 
comuna Nadeş, jud. Mureş  
 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat Sefer Cristian George; 
Grupul Parlamentar PP-DD  

minimale de utilizare a 
infrastructurii rutiere. 
 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului 
autorităţilor publice locale, odată 
cu rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 

anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

209.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 
Grupa 51 
Articolul 02 (articol nou) 
Alineat 01 (alineat nou) 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 8.847 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa autorităţii publice 
locale, discuţii care au relevat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de capital 
(articol nou); alineat 01 (alineat 
nou) Dezvoltarea infrastructurii 
sportive;  - sumă ce va fi 
transferată către bugetul local al 
municipiului Sighişoara cu 
destinaţia: „Bază sportivă stadion 
atletism şi fotbal cu teren de 
antrenament fotbal” 
municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat Sefer Cristian George; 
Grupul Parlamentar PP-DD  

importanţa creării unei baze 
sportive moderne cu pistă 
pentru atletism şi teren de 
antrenament fotbal. 
 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului 
autorităţilor publice locale, odată 
cu rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

210.  Secretariatul General al 
Guvernului – Anexa 3/13 – 
Capitol 50.01-Grupa/Titlu 59 – 
Art. 12 – sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului de cheltuielio cu suma 
de 500 Mii lei pentru Mănăstirea 
Băile Herculane 

Suma este necesară pentru 
Surse de finantare: Bugetul de 
Stat 
finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
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cu hramul „Naşterea Maicii 
Domnului- 8 septembrie”, jud 
Caraş Severin. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
deputat Blănariu Valentin; Grupul 
Parlamentar PP-DD 

reabilitare. prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

211.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 100 mii 
lei pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Ilie 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
 
Autori 
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

212.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 50 mii lei 
pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Varvara 
Municipiul Petrosani 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Jud.Hunedoara 
 
Autori 
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

rezervă al Guvernului Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

213.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 30 mii lei 
pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Nicolae 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
 
Autori 
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

214.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 500 mii 
lei pentru obiectivul Continuarea 
lucrarilor la sediul administrativ al 
Episcopiei Devei si Hunedoarei 
Municipiul Deva 
Jud.Hunedoara 
 
Autori 
 Dep. Monica Iacob Ridzi 

Suma este necesara pentru 
finalizarea lucrarilor déjà 
incepute. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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Grup Parlamentar PP-DD apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

215.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
lei pentru obiectivul Reabilitare si 
restaurare in vederea valorificarii 
turistice a bisericii din 
lemn,,Duminica Tuturor Sfiintilor,, 
POR 2007-2013  
Loc. Voinesti 
Jud. Dambovita 
 
Autori 
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

216.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 650 mii 
lei pentru obiectivul Continuarea 
lucrarilor de reabilitare si 
restaurare  a bisericii 
,,Sf.Imparati Constantin si Elena,,
Loc. Moreni 
Jud. Dambovita 
 
Autori 
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

217.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului 
 

Guvernului cu suma de 1.000 mii 
lei pentru obiectivul Lucrari de 
consolidare si restaurare Biserica 
Brancoveneasca 
Loc. Doicesti 
Jud. Dambovita 
 
Autori 
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

218.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 190 mii 
lei pentru obiectivul Finalizare 
picture Biserica Raciu 
Loc. Raciu 
Jud. Dambovita 
 
Autori 
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

219.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului /Departamentul 
pentru proiecte de Infrastructura 
si Investitii Straine 
 

Se majorează bugetul  
Secretariatul General al 
Guvernului /Departamentul 
pentru proiecte de Infrastructura 
si Investitii Straine cu suma de 
51.500 mii lei pentru obiectivul 
Modernizarea şi reabilitarea 

Contractul a fost reziliat în 
23.07.2012. Suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrarilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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drumului de centură a Mun. 
Târgovişte 
COD SMIS 1098 
 
Autori 
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

220.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 31 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparaţii Biserica Sf.Dumitru " 
Com. Naieni, jud. Buzau  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

221.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 10 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului „ 
Reparaţii Biserica Sf. Voevozi 
Mihail si Gavrila" Com. Naieni, 
jud. Buzau  
Autori: Comisia pentru 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

222.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Parohia II Rusetu" 
Com. Rusetu, jud. Buzau Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

223.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 35 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Biserica Scutelnici Sf. 
Adormire a Maici Domnului " 
Com. Scitelnici, jud. Buzau 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

224.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului  
„Reparatii Manastirea  Izvoranu  
Sf. Nicolaie " Sat. Izvoranu, com. 
Tisau, jud. Buzau Autori: Comisia 
pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

225.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Parohia Inaltarea Sf. 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Cruci " Municipiul Bucureşti  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

226.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 250 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „reabilitare sediu 
primărie" Localitatea Valea Mare 
Pravat, Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

227.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 10 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Furnicoşi şi 
Biserica Valea Bradului" 
Localitatea Mihăeşti, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

228.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 25 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Stroeşti" 
Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

229.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 15 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Costeşti-
Vilsan Localitatea Musatesti, 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

230.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 25 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Stroeşti" 
Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

231.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 15 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Robaia 
Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

232.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Catedrala Sfântul Alexandru” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Teleorman  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

233.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “  
Biserica Sfinţii Petru şi Pavel ” 
din Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor curente 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

234.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Constantin şi 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Elena ” din Municipiul Alexandria, 
Judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

dispoziţia Guvernului bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

235.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

236.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
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de cult Biserica Adventistă Nr 1” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

237.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adventistă Nr 2” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

238.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă ” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

239.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Martorii lui Iehova” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

240.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Sfânta Vineri” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

241.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii Publice cu 
suma de 250 de mii de lei pentru 
finanţarea unităţii de sănătate 
publică “Spitalul Judeţean de 
Urgenţă” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare. Necesită 
finanaţare pentru recondiţionare 
pictură interior şi exterior. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

242.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare. Necesită 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Voievozi Mihail şi 
Gavril” din  Comuna Bragadiru, 
Judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

finanaţare pentru recondiţionare 
pictură interior şi exterior.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

243.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfântul Dimitrie” din  
Comuna Bujoru, Judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Clădirea unităţii de cult este în 
degradare. Cheltuielile de 
reabilitare trebuiesc susţinute 
pentru a nu se pierde investiţia 
iniţială. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

244.  Anexa 3/13 Secretariatul Se suplimentează bugetul Parohia se află într-un stadiu Se propune respingerea 
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General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfântul Nicolae” din  
Comuna Cervenia, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

avanasat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

245.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfânta Paraschieva” din  
Comuna Conţeşti, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

246.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni Adventistă” 
din  Comuna Conţeşti, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

247.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă” din  Comuna 
Conţeşti 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
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protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

ale Guvernului. 

248.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 
Constantin şi Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

249.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 
Constantin şi Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

250.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 
Constantin şi Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

251.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Mănăstirea Sfântul Nicolae” din  
comuna Năsturelu Năsturelu, 
judeţul Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

252.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă” din  Comuna 
Comuna  Năsturelu , judeţul 
Teleorman. Autori: Comisia 
pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

253.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului ” din  comuna  
Pietrosani , judeţul Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

254.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 
din  comuna  Pietrosani , judeţul 
Teleorman. Autori: Comisia 
pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

255.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Inaltarea Sf.Cruci ” din  
Comuna  Poroschia, judeţul 
Teleorman. Autori: Comisia 
pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

256.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 
din  comuna  Poroschia , judeţul 
Teleorman. Autori: Comisia 
pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

257.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Sf Arhangheli ” din  
comuna  Smârdioasa , judeţul 
Teleorman. Autori: Comisia 
pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

258.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 
din  comuna  Smârdioasa , 
judeţul Teleorman. Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

259.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului ” din  comuna  
Storobaneasa , judeţul 
Teleorman. Autori: Comisia 
pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

260.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni Adventista” 
din  comuna  Storobaneasa , 
judeţul Teleorman. Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

261.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni Evanghelica” 
din  comuna  Storobaneasa , 
judeţul Teleorman. Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

262.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Adormirea Maicii Domnului, 
municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

263.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sediul 
administrativ –Protoierie, 
Municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
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Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

ale Guvernului. 

264.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Tătărăştii de Sus, judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

265.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Ciolăneşti, judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

266.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Călmăţuiu de Sus, judeţul 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

dispoziţia Guvernului 
 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

267.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 60 mii lei pentru Parohia 
Drăcşenei, judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

268.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
„Sf Ilie”, municipiul Roşiorii de 
Vede, judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

269.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
„Sfinţii Împăraţi Constantin Şi 
Elena”, municipiul Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

270.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Adormirea Maicii Domnului, 
municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
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protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

271.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru sediul 
administrativ –Protoierie, 
Municipiul Roşiori de Vede, jud 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

272.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Tătărăştii de Sus, jud 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

273.  Anexa 3/13 Secretariatul Se propune alocarea sumei Parohia se află într-un stadiu Se propune respingerea 
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General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

de 50 mii lei pentru Parohia 
Ciolăneşti, jud Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

avansat de degradare 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

274.   Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Călmăţuiu de Sus, jud 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

275.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Drăcşenei, jud Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

276.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
„Sf Ilie”, municipiul Roşiorii de 
Vede, jud Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

277.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru 
reabilitare + pictură la Biserica nr 
1 „Sf Gheorghe”, com 
Peretu, jud Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare inclusive 
pictura internă şi externă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

278.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii Schimbarea 
la faţă”, str. Mircea cel Bătrân nr. 
36, Constanţa – suma de 
100.000 lei  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Razvan Condurateanu  

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor 
de cult. 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

279.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
3000 mii lei pentru continuarea 
lucrării de construcţie la biserica 
„Hramul Sf.Pantelimon” din 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Se solicita admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării lăcaşului de cult: 
turnarea centurii superioare, 
construirea acoperişului, 
tencuieli interioare şi exterioare, 
pictură, mobilier din lemn. 
Investiţia este începută şi acest 
lăcaş sfânt reprezintă singurul  
loc de rugăciune a peste 400 de 
familii.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
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rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Razvan Condurateanu  

dispoziţia Guvernului 
 

ale Guvernului. 

280.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
3000 mii lei pentru continuarea 
lucrării de construcţie la biserica 
„Hramul Sf.Pantelimon” din 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicita admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării lăcaşului de cult: 
turnarea centurii superioare, 
construirea acoperişului, 
tencuieli interioare şi exterioare, 
pictură, mobilier din lemn. 
Investiţia este începută şi acest 
lăcaş sfânt reprezintă singurul  
loc de rugăciune a peste 400 de 
familii.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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protecţia mediului a Senatului, 
Razvan Condurateanu  

281.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Alocarea sumei de 1.400 mii lei 
pentru construirea bisericii din 
localitatea Făclia, comuna 
Saligny, jud. Constanţa.   
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Razvan Condurateanu  

Obiectiv investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

282.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 750 000 lei - 
în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pentru 
obiectivul de investiţii “Înlocuirea 
sistemului de încalzire şi 
climatizare a Bisericii Negre din 
Brasov”. 
Alocarea se realizează către 
Biserica Neagră din Braşov. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

Biserica Neagră reprezintă un 
obiectiv de patrimoniu cultural 
internaţional. Sistemul actual de 
încălzire şi climatizare nu mai 
este funcţional fapt ce conduce 
la degradarea rapidă a 
întregului obiectiv. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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283.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 500.000 lei – 
în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pentru 
obiectivul “ Construire capela 
ortodoxa in localitatea Racoş”. 
Alocarea se va face către 
Primaria Racoş. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste- PP DD ) 

Construirea şi amenajarea unei 
capele în comuna Racoş se 
impune în conformitate cu 
normele Uniunii Europene în 
vigoare şi va fi ridicată în zona 
Cimitirului Reformat. (Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

284.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al 
Guvernului/Departamentul 
pentru proiecte de infrastructură 
şi investiţii străine 

Se alocă suma de 20.000.000 lei 
- în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului privind 
obiectivul “Realizare aeroport în 
localitatea Ghimbav “. Alocarea 
se va face către Consiliul 
Judeţean Braşov. 
Senator Marius Coste – PP DD ) 

Construirea aeroportului la 
Ghimbav reprezintă un pol de 
dezvoltare regională de 
importanţă strategică. (Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

285.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al 
Guvernului/Departamentul 
pentru proiecte de infrastructură 
şi investiţii străine 

Se alocă suma de 150.000.000 
lei – în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului privind 
obiectivul “ Suplimentare fonduri 
în vederea realizării autostrăzii 

Una dintre priorităţile din 
domeniul infrastructurii o 
reprezintă realizarea autostrăzii 
Comarnic – Braşov, aceasta 
reprezentînd una dintre cele 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Comarnic – Braşov “. Alocarea 
se va face către Consiliul 
Judeţean Braşov. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD) 
Senator Marius Coste – PP DD) 

importante artere de 
comunicare rutieră la nivel 
naţional. (Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

286.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

287.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

288.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

289.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 200 mii lei 
Dotari biserica Sf.Paraschiva  din 
Mamaia Sat. 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

290.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  

Se propune suplimentarea 
bugetului cu Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
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de cult cu 100 mii lei 
Imprejmuire cimitir ortodox 
Mamaia Sat si iluminat alei. 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
  
 
 
 

fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

291.  Anxa nr. 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului  
67.01 Lăcaşuri de cult 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 000 lei 
Finalizare lucrari de finisare 
interior si exterior  ,, Biserica Sf. 
Nicolae”, Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

292.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

293.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 

294.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

295.  Anexa 3/13 Secretariatul Se propune suplimentarea Modernizarea zonelor rurale Se propune respingerea 
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General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 2000 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Lumina  
Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

296.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

 Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  1500 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Oituz  
 
Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

297.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  2220 mii lei  
Lucrari de consolidare si reparatii 
la biserica crestin-ortodoxa ' Sf. 
Arhangheli Mihail si Gavril' 
Judetul Constanta-  
Comuna Nicolae Balcescu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

298.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 203 mii lei 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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 Constructie acoperis biserica  
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

299.  Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 225 mii lei  
 Reparatii pictura exterioara 
biserica  
 
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

300.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Alocarea sumei de 400.000 lei 
pentru finalizarea picturii 
interioare la Biserica Sf. 
Constantin şi Elena, oraşul 
Rovinari. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Biserica Sf. Constantin şi Elena 
este un lăcaş de cult important  
în viaţa comunităţii locale. 
 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de stat: 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit OuG nr.96/2012 
privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale 
si pentru modificarea unor 
acte normative, Secretariatul 
de Stat pentru Culte este 
finantată în anul 2013 prin 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, iar 
fondurile pentru activitatea sa 
şi pentru sustinerea cultelor 
sunt prevazute în bugetul 
acestui ordonator principal de 
credite şi nu în bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

301.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Alocarea sumei de 60.000 lei 
pentru reabilitare Biserica Sfântul 
Gheorghe , oraşul Ţicleni. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Biserica Sfântul Gheorghe este 
un lăcaş de cult important în 
viaţa comunităţii locale din 
oraşul Ţicleni. 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de stat: 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit OuG nr.96/2012 
privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale 
si pentru modificarea unor 
acte normative, Secretariatul 
de Stat pentru Culte este 
finantată în anul 2013 prin 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, iar 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

fondurile pentru activitatea sa 
şi pentru sustinerea cultelor 
sunt prevazute în bugetul 
acestui ordonator principal de 
credite şi nu în bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

302.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrarilor 
Bisericii ortodoxe din satul Farau, 
comuna Farau,  Judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Lucrarea este inceputa din 
2010, nu are acoperis si cupole, 
risca degradarea, nu exista 
alternative pentru enoriasii 
crestin-ortodocsi in localitate 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

303.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 100 mii lei 
Parohiei Ortodoxe nr.IV, 
Str.Lunga, nr.6, Ocna Mures, 
Judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Cartierul Uioara de sus nu are 
biserica, slujbele se oficiaza 
intr-o cladire improvizata, 
terenul viitoarei biserici nu a fost 
platit integral inca.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Guvernului urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

304.   
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru finalizare constructie 
biserica - Parohiei Ortodoxe din 
comuna Radesti, Judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Biserica in care se oficiaza 
astazi slujbele va fi retrocedata 
comunitatii Greco-catolice. 
Crestinii ortodocsi vor pierde 
lacasul de cult.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

305.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 496 mii lei pentru 
finanţare realizare biserică 
parohia I Săcele 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Sacele 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

306.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 400 mii lei  
Pavare curţi şcoli 
sat Istria si sat Nuntaşi 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Istria 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

307.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 800 mii lei  
Studiu de fezabilitate 
şi construire gradiniţa în 
localitatea Mihai Viteazu 
Judetul Constanta-  
Comuna Mihai Viteazu 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

308.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 373,822 mii lei 
 Reabilitare 
şcoală sat Corbu  
 
Judetul Constanta-  
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Continuare obiectiv de 
investiţii 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

309.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 400 mii lei  
Pavare curţi şcoli sat 
Istria si sat Nuntaşi 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
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de cult  
 
 
 
 

Judetul Constanta-  
Comuna Istria 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

310.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 200 mii lei pentru 
finanţare construire 
gradiniţa sat Nuntaşi 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Istria 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 Continuare obiectiv de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

311.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013.. 
 

312.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

313.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

314.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 200 mii lei 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 169 -

 Dotari biserica Sf.Paraschiva  din 
Mamaia Sat. 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

315.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult cu 100 mii lei 
Imprejmuire cimitir ortodox 
Mamaia Sat si iluminat alei. 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

316.  Anxa nr. 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului  
67.01 Lăcaşuri de cult 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 000 lei 
Finalizare lucrari de finisare 
interior si exterior  ,, Biserica Sf. 
Nicolae”, Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

317.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 

documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

318.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

319.  Anexa 3/13 Secretariatul Se propune suplimentarea Obiectiv de investiţii important Se propune respingerea 
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General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

320.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 2000 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Lumina  
Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

ale Guvernului. 

321.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

 Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  1500 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Oituz  
 
Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

322.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  2220 mii lei  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Lucrari de consolidare si reparatii 
la biserica crestin-ortodoxa ' Sf. 
Arhangheli Mihail si Gavril' 
Judetul Constanta-  
Comuna Nicolae Balcescu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

323.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 203 mii lei 
Constructie acoperis biserica  
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

324.  Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 225 mii lei  
 Reparatii pictura exterioara 
biserica  
Judetul Constanta-  Comuna 
Fantanele 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

325.  Legea bugetului de stat pe 2013  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 

2 milioane de lei - pregătire 
proiect, actualizare studii, 
descărcări arheologice - pentru 
tunelul de sub Muntele Gutin- 
Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Nevoia de accelerarea si 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 
in judeţul Maramureş, unul din 
pilonii importanţi ai turismului 
românesc, judeţ in care s-a 
investit cel mai puţin in 
modernizarea infrastructurii 
rutiere. 
 
Sursa de finanţare : 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PSD Bota Marius-Sorin-
Ovidiu  
Senator PNL Pasca Liviu Titus 
Senator PSD Pop Liviu Marian 

redistribuire între proiecte aflate 
pe rol in cadrul ministerului ( in 
diferite faze de execuţie ). 

 

326.  Legea bugetului de stat pe 2013  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

5 milioane de lei - pregătire 
proiect, actualizare studii, 
exproprieri, descărcări 
arheologice - pentru Drumul 
rapid Baia Mare-Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PSD Bota Marius-Sorin-
Ovidiu 
Senator PNL Pasca Liviu Titus 
Senator PSD Pop Liviu Marian  

Nevoia de accelerarea si 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 
in judeţul Maramureş, unul din 
pilonii importanţi ai turismului 
românesc, judeţ in care s-a 
investit cel mai puţin in 
modernizarea infrastructurii 
rutiere. 
 
Sursa de finanţare : 
redistribuire între proiecte aflate 
pe rol in cadrul ministerului ( in 
diferite faze de execuţie ). 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

327.  Legea bugetului de stat pe 2013  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

3 milioane de lei - realizare 
centura Municipiului Baia Mare - 
pentru Centura Municipiului Baia 
Mare 
 
Sursa de finanţare : redistribuire 
între proiecte aflate pe rol in 

Nevoia de accelerarea si 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 
in judeţul Maramureş, unul din 
pilonii importanţi ai turismului 
românesc, judeţ in care s-a 
investit cel mai puţin in 
modernizarea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
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cadrul ministerului ( in diferite 
faze de execuţie ). 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PSD Bota Marius-Sorin-
Ovidiu 
Senator PNL Pasca Liviu Titus 
Senator PSD Pop Liviu Marian  

rutiere. 
 
Sursa de finanţare : 
redistribuire între proiecte aflate 
pe rol in cadrul ministerului ( in 
diferite faze de execuţie ). 

stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

328.  Legea bugetului de stat pe 2013  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

10 milioane de lei - execuţie 
lucrări - pentru drumul Baia 
Sprie-Sighetul Marmatiei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PSD Bota Marius-Sorin-
Ovidiu 
Senator PNL Pasca Liviu Titus 
Senator PSD Pop Liviu Marian 

Nevoia de accelerarea si 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 
in judeţul Maramureş, unul din 
pilonii importanţi ai turismului 
românesc, judeţ in care s-a 
investit cel mai puţin in 
modernizarea infrastructurii 
rutiere. 
 
Sursa de finanţare : 
redistribuire între proiecte aflate 
pe rol in cadrul ministerului ( in 
diferite faze de execuţie ). 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

329.  Legea bugetului de stat pe 2013  
Anexa 3/13 Secretariatul 

3 milioane de lei - execuţie 
lucrări - pentru Centura Sighetul 

Nevoia de accelerarea si 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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General al Guvernului Marmatiei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PSD Bota Marius-Sorin-
Ovidiu 
Senator PNL Pasca Liviu Titus 
Senator PSD Pop Liviu Marian 

in judeţul Maramureş, unul din 
pilonii importanţi ai turismului 
românesc, judeţ in care s-a 
investit cel mai puţin in 
modernizarea infrastructurii 
rutiere. 
 
Sursa de finanţare : 
redistribuire între proiecte aflate 
pe rol in cadrul ministerului ( in 
diferite faze de execuţie ). 

ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

330.  Legea bugetului de stat pe 2013  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

5 milioane de lei - studii si 
proiect tehnic si executii lucrări - 
pentru Drumul National Baia 
Mare - Targu Lapuş – Dej 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PSD Bota Marius-Sorin-
Ovidiu 
Senator PNL Pasca Liviu Titus 
Senator PSD Pop Liviu Marian 

Nevoia de accelerarea si 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 
in judeţul Maramureş, unul din 
pilonii importanţi ai turismului 
românesc, judeţ in care s-a 
investit cel mai puţin in 
modernizarea infrastructurii 
rutiere. 
 
Sursa de finanţare : 
redistribuire între proiecte aflate 
pe rol in cadrul ministerului ( in 
diferite faze de execuţie ). 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

331.   Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  

Solicităm suplimentarea sumelor 
alocate acestei investiţii cu suma 

Suplimentarea fondurilor este 
necesară pentru finanţarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Cod obiectiv 415  
Autostrada Transilvania Braşov-
Cluj- Borş 
Propuneri 2013.....188.368 mii 
lei 

de 211.632 mii lei. 
 
Propuneri 2013..... 400.000 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile parlamentare ale 
UDMR din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

tronsonului Cluj-Napoca-
Oradea, o parte din acesta fiind 
deja aprobat, iar termenul de 
finalizare depăşit. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

332.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Cod obiectiv 415 
Autostrada Transilvania  
Secţiunea 3C Suplacu de 
Barcău-Borş 64,5 km 
Propuneri 2013.....188.368 mii 
lei 

Solicităm alocarea sumei de 
660.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Suma solicitată acoperă 
jumătate din cheltuielile 
necesare finalizării obiectivului 
de investiţii. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

333.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 

Solicităm alocarea sumei de 
87.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Starea drumului DN19B justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie de consolidare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
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investiţii noi 
Refacere şi consolidare DN19B 
Săcueni (jud. Bihor) – Nuşfalău 
(jud. Sălaj) 56 km 

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

334.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Modernizare DN19E Biharea – 
Chiribiş 38,91 km  

Solicităm alocarea sumei de 
22.500 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Starea drumului DN19E justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie urgentă de lucrări de 
modernizare. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

335.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Reabilitare DN1H Zalău – Aleşd 

Solicităm alocarea sumei de 
20.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Drumul are nevoie urgentă de 
reabilitare din cauza structurii 
de rezistenţă deteriorate. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

336.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Cod obiectiv 980 
Variantă ocolitoare Săcueni 
 
Propiect 2013  
credite bugetare ....14.759 mii 
lei 

Solicităm suplimentarea sumei 
prevăzute cu 5.241 mii lei 
 
Propiect 2013  
credite bugetare ....20.000 mii lei
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Suma este necesară finalizării 
investiţiei. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

337.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă ocolitoare Salonta 

Solicităm alocarea sumei de 
20.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă, diminuării 
poluării în localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
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Biró Rozália – senator UDMR bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

338.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă ocolitoare Valea lui 
Mihai 

Solicităm alocarea sumei de 
3.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

339.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire Cristuru 
Secuiesc DN 13C în 
continuarea Cristuru Secuiesc- 
Feleac-Mureni (judeţul Mureş) 
 
 

Suplimentarea cheltuielilor 
privind transporturile cu suma de 
10.000 mii lei. 
Fişă de investiţie 
Variantă de ocolire Cristuru 
Secuiesc DN 13C în continuarea 
Cristuru Secuiesc- Feleac-Mureni 
(judeţul Mureş) 
Propuneri  2013 .....10.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

340.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire Odorheiu 
Secuiesc DN 12C Odorheiu 
Secuiesc-Feliceni-Băile Szejk  
 

Suplimentarea cheltuielilor 
privind transporturile cu suma de 
10.000 mii lei. 
Fişă de investiţie 
Variantă de ocolire Odorheiu 
Secuiesc DN 12C Odorheiu 
Secuiesc-Feliceni-Băile Szejk 
Propuneri 2013....10.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

Pentru acest obiectiv există deja 
SF elaborat, suma solicitată 
fiind necesară demarării 
lucrărilor. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

341.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  

Suplimentarea cheltuielilor 
privind transporturile cu 10.000 

Documentaţia pentru pregătirea 
acestei investiţii a fost 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire a oraşului 
Huedin pe E60 şi DN1 

mii lei pentru acest obiectiv de 
investiţii 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Máté András Levente, lider Grup 
parlamentar UDMR din Camera 
Deputaţilor 

elaborată, propunem demararea 
investiţiei propriu-zise. 
 
Sursa: Sursa: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

342.  Anexa nr. 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
 
67015912 Susţinerea 
cultelor....30.262 mii lei 

Se propune majorarea sumei 
alocate lăcaşurilor de cult cu 
suma de 32.912 mii lei 
 
67015912 Sustinerea cultelor...... 
63.174 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Márton Arpád, deputat UDMR 

Revenirea la nivelul finanţării 
din anul 2012 este absolut 
necesară pentru îndeplinirea 
obiectivelor programului de 
restaurare şi conservare a 
lăcaşurilor de cult ca 
monumente istorice, amenajare 
de muzee specifice, toate 
acestea fiind parte a 
patrimoniului naţional. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

343.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 

Se alocă suma de 750. 000 lei - 
în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pentru 

Biserica Neagră reprezintă un 
obiectiv de patrimoniu cultural 
internaţional. Sistemul actual de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

obiectivul de investiţii “Înlocuirea 
sistemului de încalzire şi 
climatizare a Bisericii Negre din 
Brasov”. 
Alocarea se realizează către 
Biserica Neagră din Braşov. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

încălzire şi climatizare nu mai 
este funcţional fapt ce conduce 
la degradarea rapidă a 
întregului obiectiv. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului)  

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

344.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al 
Guvernului/Departamentul 
pentru proiecte de infrastructură 
şi investiţii străine 

Se alocă suma de 20.000.000 lei 
- în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului privind 
obiectivul “Realizare aeroport în 
localitatea Ghimbav “. Alocarea 
se va face către Consiliul 
Judeţean Braşov. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator  Marius Coste – PP DD ) 

Construirea aeroportului la 
Ghimbav reprezintă un pol de 
dezvoltare regională de 
importanţă strategică. (Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

345.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al 
Guvernului/Departamentul 
pentru proiecte de infrastructură 
şi investiţii străine 

Se alocă suma de 150.000.000 
lei – în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului privind 
obiectivul “ Suplimentare fonduri 
în vederea realizării autostrăzii 
Comarnic – Braşov “.  
 
(Deputat Maria Grecea – PP DD  

Una dintre priorităţile din 
domeniul infrastructurii o 
reprezintă realizarea autostrăzii 
Comarnic – Braşov, aceasta 
reprezentînd una dintre cele 
importante artere de 
comunicare rutieră la nivel 
naţional. (Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Senator Marius Coste – PP DD ) bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

346.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 500.000 lei – 
în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pentru 
obiectivul “ Construire capela 
ortodoxa in localitatea Racoş”. 
Alocarea se va face către 
Primaria Racoş. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste- PP DD ) 

Construirea şi amenajarea unei 
capele în comuna Racoş se 
impune în conformitate cu 
normele Uniunii Europene în 
vigoare şi va fi ridicată în zona 
Cimitirului Reformat. (Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

347.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Aninoasa, 
Hramul Sf. Ierarh Nicolae, din 
oraşul Aninoasa, judeţul 
Hunedoara în valoare de 300 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 
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Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

348.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Iscroni, 
Hramul Înălţarea Domnului, din 
oraşul Aninoasa, judeţul 
Hunedoara în valoare de 300 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 

349.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Vulcan I, 
Hramul Sf. Ierarh Nicolae, din 
municipiul Vulcan, judeţul 
Hunedoara în valoare de 300 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 
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Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

350.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Vulcan II, 
Hramul Duminica Orbului, din 
municipiul Vulcan, judeţul 
Hunedoara în valoare de 300 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 

351.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Vulcan – 
Centrul Vechi, Hramul Sf. Ierarh 
Nicolae, din municipiul Vulcan, 
judeţul Hunedoara în valoare de 
300 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 
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Senat 
352.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Vulcan –
Coroieşti, Hramul Sf. Arh. Mihail 
şi Gavriil, din municipiul Vulcan, 
judeţul Hunedoara în valoare de 
300 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 

353.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Paroşeni, 
Hramul Sf. Apostol Toma, din 
municipiul Vulcan, judeţul 
Hunedoara în valoare de 300 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 
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Senat 
354.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare termică Biserica 
Penticostală „Maranata” din 
municipiul Lupeni, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 230 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrările 
de izolaţie termică la lacaşul de 
cult.. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 

355.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare termică, schimbare 
tâmplărie şi instalaţii sanitare la 
Biserica Creştină Baptistă „Sf. 
Treime” din municipiul Lupeni, 
judeţul Hunedoara, în valoare de 
330 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrările 
de izolaţie termică şi 
modernizare la lacaşul de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 
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Senat 
356.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Lupeni I, 
Hramul Duminica Mironosiţelor, 
din municipiul Lupeni, judeţul 
Hunedoara în valoare de 300 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 

357.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Lupeni II, 
Hramul Sf. Ierarh Nicolae, din 
municipiul Lupeni, judeţul 
Hunedoara în valoare de 300 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 
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358.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Bărbăteni, 
Hramul Pogorârea Sfântului Duh, 
din municipiul Lupeni, judeţul 
Hunedoara în valoare de 300 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 

359.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare clădire, asfaltare 
curte şi alei interioare Biserica 
Penticostală „Muntele Sionului”, 
din oraşul Petrila, judeţul 
Hunedoara în valoare de 500 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 
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360.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Petrila I, 
Hramul Sf. Mare Mc. Gheorghe, 
din oraşul Petrila, judeţul 
Hunedoara în valoare de 300 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 

361.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Petrila II, 
Hramul Sf. Treime, din oraşul 
Petrila, judeţul Hunedoara în 
valoare de 300 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 

362.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 

Reabilitare Parorhia Petrila-Brad, 
Hramul Sf. Ierarh Nicolae, din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

oraşul Petrila, judeţul Hunedoara 
în valoare de 300 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

este prevazuta sursa de 
finantare. 

363.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Petrila-
Cimpa, Hramul Schimbarea la 
Faţă, din oraşul Petrila, judeţul 
Hunedoara în valoare de 300 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 

364.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 

Reabilitare Parorhia Petrila-Jieţ, 
Hramul Sf. Ierarh Nicolae, din 
oraşul Petrila, judeţul Hunedoara 
în valoare de 300 mii lei. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 
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cultelor Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

365.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Petrila-
Lonea, Hramul Sf. Mare Mc. 
Varvara, din oraşul Petrila, 
judeţul Hunedoara în valoare de 
300 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 

366.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Petrila-
Poieni, Hramul Sf. Ierarh Nicolae, 
din oraşul Petrila, judeţul 
Hunedoara în valoare de 300 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

367.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Lucrări de investiţii la Parorhia 
Uricani, din oraşul Uricani, 
judeţul Hunedoara în valoare de 
1.200 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
construcţii la lăcaşele de cult din 
Uricani. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 

368.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Petroşani I, 
Hramul Sf. Ierarh Nicolae, din 
municipiul Petroşani, judeţul 
Hunedoara în valoare de 300 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

369.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Petroşani II, 
Hramul Sf. Treime, din municipiul 
Petroşani, judeţul Hunedoara în 
valoare de 300 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 

370.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Petroşani III, 
Hramul Pogorârea Sfântului Duh, 
din municipiul Petroşani, judeţul 
Hunedoara în valoare de 300 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

371.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Investiţii la Parorhia Petroşani IV, 
Hramul Sf. Prooroc Ilie, din 
municipiul Petroşani, judeţul 
Hunedoara în valoare de 20.000 
mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de construire. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 

372.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli, art.12-Susţinerea 
cultelor 
 

Reabilitare Parorhia Petroşani-
Colonie, Hramul Sf. Ier. Andrei 
Şaguna, din municipiul Petroşani, 
judeţul Hunedoara în valoare de 
300 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta sursa de 
finantare. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

 
 
 
 
 
 



ANEXA NR.2 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

373.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Secretariatul general al 
guvernului Anexa nr. 3/13/02 
pag. 11 Cap. 6701 Titlu 59 Art. 
12 

Alocarea sumei de 411 mii lei 
pentru Biserica Ortodoxă Sfinţii 
Mihail şi Gravril, Sat Vechi, 
comuna Fântânele, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi DEPUTAT PSD 
ANGHEL STANCIU 

Necesită fonduri pentru 
reabilitare termică, grad 
reparaţii curente. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, avem in vedere 
ca trimiterea din textul initial 
este gresita, in bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Anexa 3/13/02 
nu exista pagina 11. 

374.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Secretariatul general al 
guvernului Anexa nr. 3/13/02 
pag. 11 Cap. 6701 Titlu 59 Art. 

Alocarea sumei de 94,5 mii lei 
pentru Biserica Ortodoxă Sfinţii 
Mihail şi Gravril, Sat Vechi, 
comuna Fântânele, judeţul Iaşi. 

Necesită fonduri pentru 
finalizare construcţie şi 
amenajare Biserică. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
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12  
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi DEPUTAT PSD 
ANGHEL STANCIU  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, avem in vedere 
ca trimiterea din textul initial 
este gresita, in bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Anexa 3/13/02 
nu exista pagina 11. 

375.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Secretariatul general al 
guvernului Anexa nr. 3/13/02 
pag. 11 Cap. 6701 Titlu 59 Art. 
12 

Alocarea sumei de451,7 mii lei 
pentru Biserica Romano-
Catolică, comuna Fântânele, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi DEPUTAT PSD 
ANGHEL STANCIU 

Necesită fonduri pentru 
finalizare construcţie. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, avem in vedere 
ca trimiterea din textul initial 
este gresita, in bugetul 
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Secretariatului General al 
Guvernului la Anexa 3/13/02 
nu exista pagina 11. 

376.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Secretariatul general al 
guvernului Anexa nr. 3/13/02 
pag. 11 Cap. 6701 Titlu 59Art. 
12 

Alocarea sumei de 737 mii lei 
pentru Restaurarea Bisericii 
Ortodoxe ,,Sf. Ioan cel Nou”, 
Şipote, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi DEPUTAT PSD 
ANGHEL STANCIU 

Necesită fonduri pentru 
finalizare construcţie. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, avem in vedere 
ca trimiterea din textul initial 
este gresita, in bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Anexa 3/13/02 
nu exista pagina 11. 

377.   Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Cod obiectiv 415  
Autostrada Transilvania Braşov-
Cluj- Borş 
Propuneri 2013.....188.368 mii 
lei 

Solicităm suplimentarea sumelor 
alocate acestei investiţii cu suma 
de 211.632 mii lei. 
 
Propuneri 2013..... 400.000 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Grupurile 
parlamentare ale UDMR din 

Suplimentarea fondurilor este 
necesară pentru finanţarea 
tronsonului Cluj-Napoca-
Oradea, o parte din acesta fiind 
deja aprobat, iar termenul de 
finalizare depăşit. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
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Camera Deputaţilor şi Senat  bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor 
art.30(2) din Legea privind 
finanţele publice nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

378.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Cod obiectiv 415 
Autostrada Transilvania  
Secţiunea 3C Suplacu de 
Barcău-Borş 64,5 km 
Propuneri 2013.....188.368 mii 
lei 

Solicităm alocarea sumei de 
660.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Cseke Attila, 
Szabó Ödön – deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Suma solicitată acoperă 
jumătate din cheltuielile 
necesare finalizării obiectivului 
de investiţii. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor 
art.30(2) din Legea privind 
finanţele publice nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

379.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Refacere şi consolidare DN19B 
Săcueni (jud. Bihor) – Nuşfalău 
(jud. Sălaj) 56 km 

Solicităm alocarea sumei de 
87.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Cseke Attila, 
Szabó Ödön – deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Starea drumului DN19B justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie de consolidare. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, se are in vedere 
ca responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare.   

380.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Modernizare DN19E Biharea – 
Chiribiş 38,91 km 
 

Solicităm alocarea sumei de 
22.500 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Cseke Attila, 
Szabó Ödön – deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Starea drumului DN19E justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie urgentă de lucrări de 
modernizare. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, se are in vedere 
ca responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare.   

381.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 

Solicităm alocarea sumei de 
20.000 mii lei 
 

Drumul are nevoie urgentă de 
reabilitare din cauza structurii 
de rezistenţă deteriorate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
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Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Reabilitare DN1H Zalău – Aleşd 
 

Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Cseke Attila, 
Szabó Ödön – deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, se are in vedere 
ca responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare.   

382.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Cod obiectiv 980 
Variantă ocolitoare Săcueni 
 
Propiect 2013  
credite bugetare ....14.759 mii 
lei 
 

Solicităm suplimentarea sumei 
prevăzute cu 5.241 mii lei 
 
Propiect 2013  
credite bugetare ....20.000 mii lei
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Cseke Attila, 
Szabó Ödön – deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Suma este necesară finalizării 
investiţiei. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, se are in vedere 
ca responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare.   

383.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă ocolitoare Salonta 

Solicităm alocarea sumei de 
20.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Cseke Attila, 
Szabó Ödön – deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă, diminuării 
poluării în localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, se are in vedere 
ca responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare.   

384.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă ocolitoare Valea lui 
Mihai 

Solicităm alocarea sumei de 
3.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Cseke Attila, 
Szabó Ödön – deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, se are in vedere 
ca responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
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publice, cu modificările 
ulterioare.   

385.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire Cristuru 
Secuiesc DN 13C în 
continuarea Cristuru Secuiesc- 
Feleac-Mureni (judeţul Mureş) 
 

Suplimentarea cheltuielilor 
privind transporturile cu suma de 
10.000 mii lei. 
Fişă de investiţie 
Variantă de ocolire Cristuru 
Secuiesc DN 13C în continuarea 
Cristuru Secuiesc- Feleac-Mureni 
(judeţul Mureş) 
Propuneri  2013 .....10.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Antal István, 
Korodi Attila, Moldován Iosif, 
Kelemen Hunor, Erdei D. István 
– deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, se are in vedere 
ca responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare.   

386.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 

Suplimentarea cheltuielilor 
privind transporturile cu suma de 
10.000 mii lei. 
Fişă de investiţie 
Variantă de ocolire Odorheiu 

Pentru acest obiectiv există deja 
SF elaborat, suma solicitată 
fiind necesară demarării 
lucrărilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Variantă de ocolire Odorheiu 
Secuiesc DN 12C Odorheiu 
Secuiesc-Feliceni-Băile Szejk  
 

Secuiesc DN 12C Odorheiu 
Secuiesc-Feliceni-Băile Szejk 
Propuneri 2013....10.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Antal István, 
Korodi Attila, Moldován Iosif, 
Kelemen Hunor, Erdei D. István 
– deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, se are in vedere 
ca responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare.   

387.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire a oraşului 
Huedin pe E60 şi DN1 
 

Suplimentarea cheltuielilor 
privind transporturile cu 10.000 
mii lei pentru acest obiectiv de 
investiţii 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Máté András 
Levente, lider Grup parlamentar 
UDMR din Camera Deputaţilor 

Documentaţia pentru pregătirea 
acestei investiţii a fost 
elaborată, propunem demararea 
investiţiei propriu-zise. 
 
Sursa: Sursa: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
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bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, se are in vedere 
ca responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare.   

388.  Anexa nr. 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
 
67015912 Susţinerea 
cultelor....30.262 mii lei 

Se propune majorarea sumei 
alocate lăcaşurilor de cult cu 
suma de 32.912 mii lei 
 
67015912 Sustinerea cultelor...... 
63.174 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Márton Arpád, 
deputat UDMR 

Revenirea la nivelul finanţării 
din anul 2012 este absolut 
necesară pentru îndeplinirea 
obiectivelor programului de 
restaurare şi conservare a 
lăcaşurilor de cult ca 
monumente istorice, amenajare 
de muzee specifice, toate 
acestea fiind parte a 
patrimoniului naţional. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.  

389.  Legea bugetului de stat pe 2012  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 

2 milioane de lei - pregătire 
proiect, actualizare studii, 
descărcări arheologice - pt 
tunelul de sub Muntele Gutin- 
Maramureş 

Nevoia de accelerarea si 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 
in judeţul Maramureş, unul din 
pilonii importanţi ai turismului 
românesc, judeţ in care s-a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
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Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat PSD 
Florin Cristian Tătaru  
Deputat PSD Călin Matei 
Senator PSD Liviu Marian Pop 
 

investit cel mai puţin in 
modernizarea infrastructurii 
rutiere. 
Sursa de finanţare : redistribuire 
între proiecte aflate pe rol in 
cadrul ministerului ( in diferite 
faze de execuţie) 
 
Sursa de finanţare: 
redistribuire între proiecte aflate 
pe rol in cadrul ministerului ( in 
diferite faze de execuţie ) 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare. De asemenea, se 
are in vedere ca trimiterea 
din textul initial la Legea 
bugetului de stat pe anul 
2012 este eronata. 

390.  Legea bugetului de stat pe 2012  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

5 milioane de lei - pregătire 
proiect, actualizare studii, 
exproprieri, descărcări 
arheologice - pt Drumul rapid 
Baia Mare-Satu Mare 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat PSD 
Florin Cristian Tătaru 
Deputat PSD Călin Matei 
Senator PSD Liviu Marian Pop 
 

Nevoia de accelerarea si 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 
in judeţul Maramureş, unul din 
pilonii importanţi ai turismului 
românesc, judeţ in care s-a 
investit cel mai puţin in 
modernizarea infrastructurii 
rutiere. 
Sursa de finanţare : redistribuire 
între proiecte aflate pe rol in 
cadrul ministerului ( in diferite 
faze de execuţie ) 
 
Sursa de finanţare: 
redistribuire între proiecte aflate 
pe rol in cadrul ministerului ( in 
diferite faze de execuţie ) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare.  De asemenea, se 
are in vedere ca trimiterea 
din textul initial la Legea 
bugetului de stat pe anul 
2012 este eronata. 
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391.  Legea bugetului de stat pe 2012  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
25, 111, 630 de lei pentru 
realizarea centurii Municipiului 
Baia Mare. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat PSD 
Florin Cristian Tătaru 
Deputat PSD Călin Matei 
Senator PSD Liviu Marian Pop 
 

Fluidizarea circulatiei pe drumul 
de centura; 
- fluidizarea circulatiei auto in 
intersectii; 
- sporirea capacitatii de 
circulatie prin marirea fluentei 
traficului; 
- modernizarea intersectiilor 
existente; 
- realizarea unui confort pentru 
participantii in trafic; 
- marirea sigurantei circulatiei; 
- reducerea numarului de 
accidente. 
 
Sursa de finanţare : 
redistribuire între proiecte aflate 
pe rol in cadrul ministerului ( in 
diferite faze de execuţie ) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare.  De asemenea, se 
are in vedere ca trimiterea 
din textul initial la Legea 
bugetului de stat pe anul 
2012 este eronata. 

392.   Secretariatul General al 
Guvernului Anexa nr. 3/13  
 

Alocarea sumei de 10.000.000 lei 
pentru repatrierii cetatenilor 
decedati in diaspora  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 

In vederea incheierii nei situatii 
de ordin moral si administrativ 
privitor la cetatenii romani 
decedati in strainatate si a 
solutionarii acesteia, este 
necesara alocarea de fonduri 
strict pentru acest capitol. 
Alocarea acestor fonduri va 
duce la o  
in vederea repatrierii cetatenilor 
decedati in diaspora. 
 
Sursa de finantare: sume 
alocate din bugetul de stat: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
activitatea privind sprijinul 
acordat romanilor de 
pretutindeni  a fost preluata 
de Ministerul Afacerilor 
Externe, potrivit OUG 
nr.96/2012, iar sumele 
aferente acesteia nu mai sunt 
prevăzute in bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Anexa nr. 3 / 14 / 02 capitolul 
5001 –/titlul 01-cheltuieli 
curente. 

393.    Secretariatul General al 
Guvernului Anexa nr. 3/13  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru finantarea principalului 
saptamanal romanesc din 
diaspora „Noi in Spania” din 
Comunitatea Madrid, localitatea  
Fuenlabrada 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Necesitatea sustinerea  presei 
romanesti din strainatate, a 
principalului saptamanal 
romanesc din diaspora „Noi in 
Spania” din Comunitatea 
Madrid, localitatea  
Fuenlabrada, saptamanal 
urmarit de 80.000 de cetateni 
romani.  
Sursa de finantare: sume 
alocate din bugetul de stat: 
Anexa nr. 3 / 14 / 02 capitolul 
5001 –/titlul 01-cheltuieli 
curente. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
activitatea privind sprijinul 
acordat romanilor de 
pretutindeni  a fost preluata 
de Ministerul Afacerilor 
Externe, potrivit OUG 
nr.96/2012, iar sumele 
aferente acesteia nu mai sunt 
prevăzute in bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

394.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru restaurarea si 
conservarea cladirii(restaurarea 
fatadelor si inlocuirea invelitorii 
acoperisului) pentru Biserica 
Sfantul Nicolae-Ghica, Paraclis 
Universitar Bucuresti – 
Arhiescopia Bucurestilor 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 

Este necesara restaurarea si 
conservarea cladirii(restaurarea 
fatadelor si inlocuirea invelitorii 
acoperisului) pentru Biserica 
Sfantul Nicolae-Ghica, Paraclis 
Universitar Bucuresti – 
Arhiescopia Bucurestilor  
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
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Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

 a precizat  codul programului 
bugetar.    

395.  Anexa nr. 3 /13  
Secretariatul General al 
Guvernului -  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 Lei 
pentru suplimentarea cheltuielilor 
cu privire la materiale si prestari 
de servicii cu caracter 
functional pentru INSTITUTUL 
EUDOXIU HURMUZACHI 
PENTRU ROMANII 
DE PRETUTINDENI 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara suplimentarea 
cheltuielilor cu privire la 
materiale si prestari de servicii 
cu caracter functional pentru 
INSTITUTUL EUDOXIU 
HURMUZACHI PENTRU 
ROMANII 
DE PRETUTINDENI 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
activitatea privind sprijinul 
acordat romanilor de 
pretutindeni  a fost preluata 
de Ministerul Afacerilor 
Externe, potrivit OUG 
nr.96/2012, iar sumele 
aferente acesteia nu mai sunt 
prevăzute in bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

396.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 5.000.000 lei 
continuarea constructiei cladirii 
 Catedralei Ortodoxe Române de 
la Madrid şi a sediului 
administrativ al episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  Catedralei 
Ortodoxe Române de 
la Madrid şi a sediului 
administrativ al episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarea 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

397.  Secretariatul General al Alocarea sumei de 2.000.000 lei Este necesara continuarea Se propune respingerea 
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Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

continuarea constructiei cladirii 
pentru viitoarea biserică ortodoxă 
română Din Alcala de Henares 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

constructiei cladirii  viitoarea 
biserică ortodoxă română Din 
Alcala de Henares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarea 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

398.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unor 
unitati de cult 
in cazul Manastirii Sihastria 
judetul Neamt 
 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara intretinerea si 
functionarii unor 
unitati de cult 
in cazul Manastirii Sihastria 
judetul Neamt 
 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarea 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

399.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

 
Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
continuarea constructiei cladirii 
 pentru viitoarea  

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  pentru 
viitoarea  
biserica parohială a Parohiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
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 biserica parohială a Parohiei 
Ortodoxe Române „Intrarea 
Domnului în Ierusalim”, din Ostia 
din cadrul Episcopiei Italiei 
apartinand B.0.R 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Ortodoxe Române „Intrarea 
Domnului în Ierusalim”, din 
Ostia din cadrul Episcopiei 
Italiei apartinand B.0.R. 
 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

400.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia Ortodoxa Romana 
"Botezul Domului" din Roquetas 
de Mar din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Este sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia Ortodoxa Romana 
"Botezul Domului" din Roquetas 
de Mar din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

401.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania 
necesare comunitatii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 



 
 
Nr. 
crt. 
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- 19 -

  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

numeroase de romani din zona  
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

402.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
penticostal Biserica Maranata din 
Roquetas del Mar- Spania  
 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal penticostal Biserica 
Maranata din Roquetas del Mar- 
Spania necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

403.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
penticostal Alfa si 0mega din 
Lerida- Spania  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal Alfa si 0mega din 
Lerida- Spania necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

404.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Aielo de Malferit, Valencia din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Aielo de Malferit, Valencia din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

405.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Dionisie 
Exiguul” din Albacete, Provincia 
Albacete din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dionisie 
Exiguul” din Albacete, Provincia 
Albacete din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
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si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

406.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din Alcalá de 
Henares, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din Alcalá de 
Henares, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

407.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Cruce” dinAlcala 
del Jucar (Albacete) din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania 
Parohia „Sfânta Cruce” din 
Alcala del Jucar (Albacete) din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
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bugetar.    
408.    la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Zămislirea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din  Alcañiz, 
Teruel din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Zămislirea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din  Alcañiz, 
Teruel din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

409.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult:  
Biserica Santa Lucia din Caspe, 
Zaragoza din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Biserica Santa Lucia din Caspe, 
Zaragoza din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

410.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Martiri şi Mărturisitori 
Năsăudeni: Atanasie Todoran din 
Bichigiu, Vasile din Mocod, 
Grigore din Zagra şi Vasile din 
Telciu” din Alicante din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Parohia „Sf. Martiri şi 
Mărturisitori Năsăudeni: 
Atanasie Todoran din Bichigiu, 
Vasile din Mocod, Grigore din 
Zagra şi Vasile din Telciu” din 
Alicante din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

411.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult:  
Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Marcu” (25 Aprilie) 
din  Almendralejo, Badajoz din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Marcu” (25 Aprilie) 
din  Almendralejo, Badajoz din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

412.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Apostol şi Evanghelist 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
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13 /27 capitolul  6701 Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan” din Almeria din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Ioan” din Almeria din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

413.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Parascheva” din 
Amposta, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfânta Parascheva” din 
Amposta, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

414.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Apostol Iacob 
Zevedeu”  din Aranjuez din 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Apostol Iacob 
Zevedeu”  din Aranjuez din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
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cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

415.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Voievod Ştefan 
cel Mare”  din Arbucies din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de : Parohia 
„Sfântul Voievod Ştefan cel 
Mare”  din Arbucies din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

416.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Apostol Andrei”  
din Arganda del Rey, Madrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Apostol 
Andrei”  din Arganda del Rey, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

417.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Întâiul Mucenic 
şi Arhidiacon Ştefan”  din Ávila 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Întâiul Mucenic şi 
Arhidiacon Ştefan”  din Ávila din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

418.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”  din  Barcelona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”  din  Barcelona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

419.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Benidorm, 
Alicante din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Benidorm, Alicante din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

420.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Tuturor Sfinţilor"  din 
Derio, Bizkaia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Tuturor Sfinţilor"  din Derio, 
Bizkaia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01- 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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bugetar.    
421.    la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
din Burgos din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
din Burgos din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

422.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Paisie 
de la Neamţ” din Jimena de la 
Frontera, Cadiz din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Paisie 
de la Neamţ” din Jimena de la 
Frontera, Cadiz din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

423.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Spiridon 
făcătorul de minuni”  din 
Calahorra, Provincia La Rioja din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

„Sfântul Ierarh Spiridon 
făcătorul de minuni”  din 
Calahorra, Provincia La Rioja 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

424.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ioan Românul”  
din Calatayud, Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ioan Românul”  din 
Calatayud, Zaragoza din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

425.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh 
Nicolae” din Castellón de la 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Nicolae” din 
Castellón de la Plana din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Plana din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

426.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Mare Muceniţă 
Tatiana” din Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Mare Muceniţă 
Tatiana” din Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

427.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Muceniţă 
Filofteia” din Cordoba din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfânta Muceniţă 
Filofteia” din Cordoba din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 



 
 
Nr. 
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Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

428.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” din Parohia 
„Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” Coslada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” din Parohia 
„Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” Coslada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

429.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Intrarea Domnului în 
Ierusalim”  din Cuenca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Intrarea Domnului în 
Ierusalim”  din Cuenca din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

/titlul 01-cheltuieli curente. Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

430.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului” din Elche, Alicante din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Acoperământul Maicii 
Domnului” din Elche, Alicante 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

431.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din Figueres 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din 
Figueres din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
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crt. 
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bugetar.    
432.    la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Ecaterina"  din  Fuenlabrada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfânta Mare Muceniţă 
Ecaterina"  din  Fuenlabrada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

433.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Gandesa, 
Tarragona din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Gandesa, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

434.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Dumitru şi Sfinţii 
Doctori Cosma şi Damian”  din 
Gandia (Playa), Valencia din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Parohia „Sfântul Dumitru şi 
Sfinţii Doctori Cosma şi 
Damian”  din Gandia (Playa), 
Valencia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

435.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Cuvios Nicodim de 
la Tismana”  din Getafe din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Cuvios Nicodim de 
la Tismana”  din Getafe din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

436.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Antonie cel 
Mare” din Gijon din cadrul 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Antonie cel 
Mare” din Gijon din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
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Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

437.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Prooroc Ilie 
Tesviteanul şi Sf. Ierarh Grigorie 
Palama  din Girona (Catalunya) 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Prooroc Ilie 
Tesviteanul şi Sf. Ierarh Grigorie 
Palama  din Girona (Catalunya) 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

438.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Casian” din Guadalajara din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Casian” din Guadalajara din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
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Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

439.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Voievod Neagoe 
Basarab” din Huelva din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sf. Voievod Neagoe Basarab” 
din Huelva din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

440.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Zămislirea Maicii 
Domnului”  din Huesca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Zămislirea Maicii Domnului”  
din Huesca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
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Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

/titlul 01-cheltuieli curente. Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

441.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Ibiza, Baleares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Ibiza, Baleares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

442.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Cuvioasă Maria 
Egipteanca” din Aldea de San 
Nicolás de Tolentino, Las Palmas 
de Gran Canaria din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  : 
Parohia „Sfânta Cuvioasă Maria 
Egipteanca” din Aldea de San 
Nicolás de Tolentino, Las 
Palmas de Gran Canaria din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
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- 38 -

Grup Parlamentar PP-DD  bugetar.   
443.    la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ioan cel Nou de 
la Suceava” din La Coruña din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ioan cel Nou 
de la Suceava” din La Coruña 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

444.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia ”Sf. Cuv. Atanasie 
Atonitul” din Leganes din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
”Sf. Cuv. Atanasie Atonitul” din 
Leganes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

445.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul” din Lleida din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Parohia „Naşterea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din Lleida din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

446.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel 
Nou de la Partoş” din Leon din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel 
Nou de la Partoş” din Leon din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

447.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Treime” din 
Logroño, La Rioja din cadrul 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii cult: Parohia 
„Sfânta Treime” din Logroño, La 
Rioja din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
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crt. 
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Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01- 

prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

448.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Prea Sfânta Fecioară 
Maria” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Prea Sfânta Fecioară 
Maria” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

449.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia ”Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”  din Carabanchel, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia ”Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”  din Carabanchel, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
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Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

450.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ioan 
Botezătorul”  din Malaga din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ioan Botezătorul”  din 
Malaga din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

451.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Cuv. Teodora de la 
Sihla” din  Manresa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Cuv. Teodora de la 
Sihla” din  Manresa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
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Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

452.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios 
Gheorghe Hozevitul"  din 
Manzanares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Gheorghe 
Hozevitul"  din Manzanares din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

453.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Întâmpinarea 
Domnului”  din Mejorada del 
Campo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  : 
Parohia „Întâmpinarea 
Domnului”  din Mejorada del 
Campo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
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bugetar.   
454.    la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Români”  din 
Mostoles din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfinţii Români”  din Mostoles 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

455.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Motril, Granada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Motril, Granada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

456.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” 
din Murcia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” 
din Murcia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

457.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Evanghelist 
Luca”  din Palma de Mallorca din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Evanghelist 
Luca”  din Palma de Mallorca 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

458.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Minunea Sfântului 
Arhanghel Mihail în Colose” din 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Minunea Sfântului Arhanghel 
Mihail în Colose” din Barañain, 
Navarra din cadrul Episcopiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
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Barañain, Navarra din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

459.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Anastasia Romana"  din Parla 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Anastasia Romana"  din Parla 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

460.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Stelian, 
ocrotitorul copiilor”  din Pilar de la 
Horadada din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Stelian, 
ocrotitorul copiilor”  din Pilar de 
la Horadada din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
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Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

461.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Soborul Maicii 
Domnului”  din Puerto de 
Sagunto din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Soborul Maicii Domnului”  din 
Puerto de Sagunto din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

462.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia de limbă ucrainiană 
„Sfântul Ierarh Nicolae" din 
Reus din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia de limbă ucrainiană 
„Sfântul Ierarh Nicolae" din 
Reus din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
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Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

/titlul 01-cheltuieli curente. Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

463.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Scărarul”  din Requena din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Ioan Scărarul”  
din Requena din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

464.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Mina” din Rivas Vaciamadrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Mina” din Rivas Vaciamadrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
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bugetar.    
465.    la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Vasile cel 
Mare” din Salamanca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Vasile cel 
Mare” din Salamanca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

466.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mucenic 
Sebastian"  din Donostia-San 
Sebastian din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mucenic 
Sebastian"  din Donostia-San 
Sebastian din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

467.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii şi Drepţii Părinţi 
Ioachim şi Ana"  din San 
Sebastian de los Reyes din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Parohia „Sfinţii şi Drepţii Părinţi 
Ioachim şi Ana"  din San 
Sebastian de los Reyes din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

468.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia  „Sfinţii Apostoli Petru si 
Pavel”  din Santander din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia  „Sfinţii Apostoli Petru si 
Pavel”  din Santander din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

469.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios 
Gheorghe de la Cernica” din 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Gheorghe de la 
Cernica” din Segovia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
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Segovia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

470.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Dimitrie 
Basarabov”  din Sevilla din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dimitrie 
Basarabov”  din Sevilla din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

471.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Mucenici Epictet 
şi Astion” din Sigüenza, 
Guadalajara din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Mucenici Epictet 
şi Astion” din Sigüenza, 
Guadalajara din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
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Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

472.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Ghelasie 
de la Râmeţ” din Solsona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Ghelasie de la 
Râmeţ” din Solsona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

473.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Antim 
Ivireanul” din Soria din cadrul  
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” 
din Soria din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
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Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

474.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Talavera de la Reina, 
Toledo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de : Parohia 
„Pogorârea Sfântului Duh”  din 
Talavera de la Reina, Toledo 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

475.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Tarancon, 
Cuenca din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Tarancon, Cuenca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
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bugetar.   
476.    la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Ierarhi Calinic de 
la Cernica şi Fructuosus de 
Tarragona” din  Tarragona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfinţii Ierarhi Calinic de la 
Cernica şi Fructuosus de 
Tarragona” din  Tarragona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

477.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Buna Vestire”  din 
Municipiul: Adeje, Provincia: 
Santa Cruz De Tenerife din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Buna Vestire”  din 
Municipiul: Adeje, Provincia: 
Santa Cruz De Tenerife din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

478.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Nichifor 
Mărturisitorul”  din Teruel din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

„Sfântul Ierarh Nichifor 
Mărturisitorul”  din Teruel din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

479.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului”  din Toledo din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului”  din Toledo din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

480.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mucenic Mina” 
din Tomelloso, Ciudad Real din 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mucenic Mina” 
din Tomelloso, Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
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cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

481.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Mare Mucenic 
Panteleimon” din Torrejon de 
Ardoz, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sf. Mare Mucenic Panteleimon” 
din Torrejon de Ardoz, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

482.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfantul Efrem cel Nou”  
din Torrent din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfantul Efrem cel Nou”  din 
Torrent din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
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Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

483.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Efrem Sirul”  din La 
Zenia, Orihuela Costa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Efrem Sirul”  din La 
Zenia, Orihuela Costa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

484.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfintii Mărturisitori 
Visarion, Sofronie si Oprea”din 
Valdemoro din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfintii Mărturisitori 
Visarion, Sofronie si Oprea”din 
Valdemoro din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
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Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

485.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil” din Valencia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil” din Valencia 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

486.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Grigorie 
Teologul”  din Valladolid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Grigorie 
Teologul”  din Valladolid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
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bugetar.    
487.    la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântu Serafim de 
Sarov”  din Vilanova i la Geltru 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântu Serafim de 
Sarov”  din Vilanova i la Geltru 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

488.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Daniil 
Sihastrul din Collado Villalba, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Daniil 
Sihastrul din Collado Villalba, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

489.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

functionarii unitatii de cult: 
Paraclisul Episcopal „Naşterea 
Domnului”  din Villalbilla, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Paraclisul Episcopal „Naşterea 
Domnului”  din Villalbilla, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

490.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Izvorul Tămăduirii” din 
Villanueva de la Cañada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Izvorul Tămăduirii” din 
Villanueva de la Cañada, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

491.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Ioan Gură 
de Aur”  din Villarreal, Castellón 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Ioan 
Gură de Aur”  din Villarreal, 
Castellón din cadrul Episcopiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
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din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    

492.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul  Cuvios Ioan de 
la Prislop din Villarejo de 
Salvanes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul  Cuvios Ioan 
de la Prislop din Villarejo de 
Salvanes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 61 -

493.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Prooroc Daniel”  
din Villarrobledo din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Prooroc 
Daniel”  din Villarrobledo din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

494.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Pahomie de la 
Gledin” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Pahomie de la 
Gledin” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   s

495.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Haralambie” din Vinaros din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Haralambie” din Vinaros din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

496.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Doctori fără de 
arginţi Cosma şi Damian” din 
Vitoria-Gasteiz, Alava din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfinţii Doctori fără de 
arginţi Cosma şi Damian” din 
Vitoria-Gasteiz, Alava din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

497.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” din Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” din Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
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 Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

498.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Emaus din Madrid  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Emaus din Madrid 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.    
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499.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Sion  din Torrejon de 
Ardoz 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Sion  din Torrejon de 
Ardoz necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor si repartizarii 
sumelor in vederea realizarii 
obiectivelor institutiei revine 
ordonatorului principal de 
credite. De asemenea, 
mentionam ca trimiterea la 
Anexa nr.3/13/27 cap.67.01 
este incompleta intrucat nu s-
a precizat  codul programului 
bugetar.   

500.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Buna Vestire”, str.Calea 
Călăraşilor nr. 3, Brăila 
– suma de 50.000 lei 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Nevoia urgenta de sume 
pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatii de cult. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

501.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 

Asigurarea unor 
condiţii decente pentru 
oficierea serviciilor religioase; 
Sursa de finanţare: din 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
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Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

bisericii “Sfantul Mina” strada 
Deva,nr.2, Brăila 
– suma de 30.000 lei 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 

502.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Dumitru” strada 
Smardan, nr.89, Brăila 
– suma de 20.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Asigurarea unor 
condiţii decente pentru 
oficierea serviciilor religioase; 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 

503.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii grecesti“Buna 
Vestire”strada Rubinelor, Brăila 
– suma de 55.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 

Asigurarea unor 
condiţii decente pentru 
oficierea serviciilor religioase; 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 
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Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

504.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Ioan 
Botezatorul”calea Galati nr.74, 
Brăila 
– suma de 5.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 

505.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii “Sfintii Imparati 
Constantin si Elena” strada 
Scolilor nr.38 bis, Brăila 
– suma de 5.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 
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Deputatilor PP-DD 
506.  Anexa 3/13/02 – 

Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii “Nasterea Maicii 
Domnului” strada Aleea 
Invatatorilor nr.1, Brăila 
– suma de 5.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 

507.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii Adventista de Ziua a 
Saptea  strada Independentei 
nr.238 bis, Brăila 
– suma de 3.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 

508.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 

Se propune alocarea sumei de 
10000 de lei comunei Dudesti 

Suma este necesară  
lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

pentru programul de reabilitare a 
lacasurilor de cult din zona. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 

509.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Refacerea zonei parohiale a 
Bisericii din satul Polizu, comuna 
Stancuta, judetul Braila. 
– suma de 3.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 

510.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
4.000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii “Adormirea Maicii 
Domnului”, comuna Maxineni, 
judetul Brăila 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 
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511.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
3.000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii otodoxe din satul 
Gulianca, comuna Salcia Tudor, 
judetul Brăila 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 

512.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2.000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Albina, comuna Tichilesti, judetul 
Brăila 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 

513.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
10 000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii armene,strada Galati, 
municipiul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 
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si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

514.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
12 000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii bulgare “Inaltarea 
Domnului”,bulevardul 
Al.I.Cuza,nr.124, municipiul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 

515.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

 
Se propune alocarea sumei de 2 
000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Batogu,comuna Ciresu, judetul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 
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516.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 3 
000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Berlesti, judetul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 

517.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Agaua,comuna Frecatei judetul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 

518.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Agaua,comuna Frecatei ,judetul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 
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si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

519.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Drogu,comuna Galbenu,judetul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 

520.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2300 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Florica,comuna Rosiori,judetul 
Brăila. 
 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 

521.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
3000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Gropeni,judetul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 
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Deputaţilor si: deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

522.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul Cotu 
Lung,comuna Silistea,judetul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 

523.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Satuc,comuna Galbenu,judetul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 

524.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
3000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Bisericii ortodoxe din satul 
Titcov,comuna Frecatei,judetul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat PP-DD 
Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

avuta in vedere deoarece nu 
este precizat clar capitolul si 
titlul bugetar. 

525.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului pe anul 
2013 pentru Secretariatul de 
Stat pentru Culte cu suma de 
100 mii lei pentru finalizarea 
bisericii Sf  Nicolaie si Sf 
Pantelimon str. D. Cantemir nr.9 
cartier Podeni 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

Stadiul Actual 
La nivelul anului 2009 ar mai fi 
necesar investitii totale in 
valoare de 717.578 ron 
- Parohia are in prezent un 
numar de 328 familii si o 
vechime de peste 300 ani 
- Lucrarile au inceput in 
1997, dupa ce  in 1977  a fost 
distrusa de cutremur  
- Pana in prezent  din total 
suma cheltuita, doar 5% 
reprezinta cota Secretariatului 
de sta pentru culte. Restul 
sumei sunt donatii ale 
enoriasilor 
- Trecerea timpului a 
degradat si va degrada 
structura actuala 
- Dorinta spirituala a 
enoriasilor de a crea un lacas 
de cult in cartier pentru a se 
evita migratia spre alte lacase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile acestora pe anul 
2013. 
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mai departe de locuintele lor 
 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

526.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
1.500 mii lei pentru construirea 
bisericii Sfintii Apostoli Petru si 
Pavel  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

Asigurarea accesului pentru 
toata populatia din zona Lirei  la 
serviciile bisericii. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile acestora pe anul 
2013. 

527.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate  
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Draxeni, com. 
Rebricea – biserică nouă în 
construcţie – 50 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in in raport cu 
sarcinile acestora unei bune 
functionari pe anul 2013. 
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528.  Anexa nr.3/13/02 - 

Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului   cu suma de 40  
mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Portari, com. Zăpodeni – biserică 
nouă în construcţie – 40 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile acestora pe anul 
2013. 

529.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune Secretariatului 
General al Guvernului  cu suma 
de 30 mii lei pentru următoarea 
unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Moara Domnească –reparaţii 
capitale biserică - 30 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in aport cu 
sarcinile acestora pe anul 
2013. 

530.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 

Se propune bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului  cu suma de 40 mii lei 
pentru următoarea unitate 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
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cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Poieneşti – biserică  nouă în 
construcţie – 40 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile acestora pe anul 
2013. 

531.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
Secretariatului General al 
Guvernului      cu suma de 100 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Mălăieşti, com. 
Vutcani – reparaţii capitale 
biserică – 100 mii lei 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in aport cu 
sarcinile acestora pe anul 
2013. 

532.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 30 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica sat Deleni, com. 
Hoceni – reabilitare – 30 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
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Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

 
 

sarcinile acestora pe anul 
2013. 

533.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului    cu suma de 100 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica Vâltoteşti, com. 
Viişoara – reconstrucţie 
biserică arsă din temelii – 100 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile acestora pe anul 
2013. 

534.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica Ştefan cel Mare, com. 
Ştefan cel Mare – 40 mii lei 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile acestora pe anul 
2013. 

535.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
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Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Negresti - III, Biserica 
“Taierea Capului Sfantului Ioan 
Botezatorul” – reabilitare 
construcţie – 50 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile acestora pe anul 
2013. 

536.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Dumesti – II, sat Valea 
Mare – continuare construcţie – 
50 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile acestora pe anul 
2013. 

537.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 170 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica din Parohia Tanacu 
(monument istoric) – clopotniţă – 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
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170 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile acestora pe anul 
2013. 

538.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de  170 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica din Parohia Burghelesti 
(monument istoric) 
– clopotniţă – 170 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile acestora pe anul 
2013. 

539.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Telejna, Com. Zapodeni – 
continuare construcţie – 50 mii lei
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile acestora pe anul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 81 -

Grup PP-DD 2013. 
540.  Anexa nr.3/13/02 - 

Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Sf. Ioan” II Vaslui – 
Complex ecleziastic 
construcţie nouă – 50 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile acestora pe anul 
2013. 

541.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Biserica 
„Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” suburbia 
Rediu, Vaslui – 40 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile acestora pe anul 
2013. 

542.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate de 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
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cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Adormirea Maicii 
Domnului”, Vaslui – 40 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile acestora pe anul 
2013. 

543.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 25 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Sfântul Nicoale”, 
Vaslui – 25 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile acestora pe anul 
2013. 

544.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 25 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Constantin şi Elena” 
Cartier Gară, Vaslui – 25 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Tudor 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. 
De asemenea, mentionam  
ca bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
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Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

 sarcinile acestora pe anul 
2013. 

545.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 13 – Contributia statului, 
pentru sprijinirea Bisericii 
Ortodoxe Romane din afara 
granitelor 
 

Se popune suplimentarea 
contribuţiei statului pentru 
sprijinirea Bisericii Ortodoxe 
Române din afara graniţelor cu 
5.000 mii lei. 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în 
general nu beneficiează de 
spaţii proprii pentru activităţile 
religioase.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

546.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 20 mii 
lei pentru pictura la parohia 
Copşa Mică sat, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de pictură la parohia Copşa 
Mică (sat), judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

547.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de construcţie la Parohia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
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Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 150 mii 
lei pentru Parohia Buzăiel, sat 
Buzăiel, judeţul Braşov 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Buzăiel, sat Buzăiel, judeţul 
Braşov  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 

avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

548.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 150 mii 
lei pentru Parohia Bod-Colonie, 
judeţul Braşov 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de construcţie la Parohia Bod-
Colonie, judeţul Braşov 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

549.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 60 mii 
lei pentru lucrări de reabilitarea 
bisericii din  parohia Ţeline, 
comuna Brădeni, judeţul Sibiu. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare la biserica din 
Parohia Ţeline, comuna 
Brădeni, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

550.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 20 mii 
lei pentru lucrări de reabilitarea 
Bisericii Evanghelice Cristian, 
judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare la Biserica 
Evanghelică Cristian, comuna 
Cristian, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

551.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 40 mii 
lei pentru lucrări de reabilitare şi 
refacerea picturii Biserica Sfântul 
Nicolae, sat Nou, comuna Roşia, 
judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare şi refacerea 
picturii din Parohia Sfântul 
Nicolae, sat Nou, comuna 
Roşia, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
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ale Guvernului.   
552.  Anexa 3/13/02 

Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 40 mii 
lei pentru lucrări de pictură 
Biserica Sfântul Mihail şi Gavril, 
Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de pictură la biserica Sfântul 
Mihail şi Gavril, Tălmaciu, 
judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

553.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 10 mii 
lei pentru construirea unei capele 
mortuale la Biserica Sfântul 
Nicolae, Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea unei capele 
mortuale la Biserica Sfântul 
Nicolae, Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

554.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor la Biserica 
din Mârşa, judeţul Sibiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
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Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

pentru Culte cu suma de 90 mii 
lei pentru continuarea lucrărilor la 
Biserica din Mârşa, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

555.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 50 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Buna Vestire” din comuna 
Apoldu de Jos, judeţul Sibiu 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

556.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
realizarea picturii pentru Biserica 
“Sfânta Treime” din oraşul 
Cisnădie, Judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
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Art. 12 – Susţinerea cultelor   finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

557.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 70 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Schimbarea la faţă” din comuna 
Păuca, sat Presaca judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

558.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfântul Nicolae” din oraşul 
Sălişte, sat Fântânele judeţul 
Sibiu. 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   
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559.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfânta Treime” din comuna 
Răşinari,  judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

560.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfânta Cuv. Paraschiva” din 
comuna Gura Râului,  judeţul 
Sibiu. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob 
Grup Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

561.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

“Sfantul Nicolae” din comuna 
Loamneş, sat Armeni,  judeţul 
Sibiu. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob 
Grup Parlamentar PP-DD 

Guvernului  
 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

562.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de  
130 mii lei pentru Parohia  Sebeş 
V, Localitatea Sebeş, jud. Alba - 
continuare lucrări. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
efectuarea finisajelor. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

563.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune alocarea sumei de  
130 mii lei pentru Parohia  Sebeş 
VII, localitatea Sebeş, Jud. Alba - 
pictură 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor de 
pictură. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

564.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de   16,47 mii lei 
pentru Parohia  Sebeş VI, 
localitatea Sebeş, Jud. Alba - 
finalizarea lucrărilor. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob 
Grup Parlamentar PP-DD 
 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei   
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

565.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de   167 mii lei 
pentru Parohia  Agnita III, 
localitatea Agnita, Jud. Sibiu - 
finalizarea lucrărilor. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei   
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

566.  Anexa 3/13/02 Din suma prevăzută se propune Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

alocarea sumei de   17 mii lei 
pentru Parohia  Iacobeni, Jud. 
Sibiu – lucrări reparaţii 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

amendamentului pentru lucrările 
la Biserica din Iacobeni, judeţul 
Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

567.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 184 mii lei 
pentru Construire Capela  
Comuna Semlac jud. Arad 
Autor:  
Deputat  Ştefan-Petru DALCA 
Grupul parlamentar PP-DD 

Continuare obiectiv de investiţii. 
Menţionăm că obiectivul este 
realizat in proportie de 30% . 
Finanţarea obiectivului 
reprezintă o mare prioritate 
pentru locuitorii comunei 
Semlac 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.   

568.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 13 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 125 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa autorităţii publice 
locale, discuţii care au relevat 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
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unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de 
capital; alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere;  - sumă ce 
va fi transferată către bugetul 
local al municipiului Sighişoara 
cu destinaţia: „Pod peste Pârâul 
Saeş, strada Română din 
municipiul Sighişoara” 
 
Municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Autor: deputat Sefer Cristian 
George; Grupul Parlamentar PP-
DD  

importanţa acestui proiect 
pentru asigurarea condiţiilor de 
siguranţă în circulaţia rutieră. 
 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului 
autorităţilor publice locale, odată 
cu rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor 
art.30(2) din Legea privind 
finanţele publice nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

569.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 13 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa autorităţii publice 
locale, discuţii care au relevat 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
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unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de 
capital; alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere;  - sumă ce 
va fi transferată către bugetul 
local al municipiului Sighişoara 
cu destinaţia: „Demararea proiect 
de construire drum de legătură 
între strada Viilor şi cartierul 
Bărăgan şi pod peste Râul 
Târnava” 
 
Municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Autor: deputat Sefer Cristian 
George; Grupul Parlamentar PP-
DD  

importanţa acestui proiect 
pentru asigurarea condiţiilor de 
siguranţă în circulaţia feroviară 
respectiv siguranţă pietonală, în 
momentul de faţă foarte mulţi 
locuitori ai celor două cartiere 
utilizează infrastructura 
feroviară (pod) pentru a face 
legătura între cele două 
cartiere. 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului 
autorităţilor publice locale, odată 
cu rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor 
art.30(2) din Legea privind 
finanţele publice nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

570.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 

Se propune respingerea 
întrucât: 
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Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 13 

Guvernului cu suma de 2.828 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de 
capital; alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere;  - sumă ce 
va fi transferată către bugetul 
local al comunei Nadeş cu 
destinaţia: „Modernizarea DC 60  
Ţigmandru - Măgheruş” 
 
comuna Nadeş, jud. Mureş  
 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat Sefer 
Cristian George; Grupul 
Parlamentar PP-DD  

reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa autorităţii publice 
locale, discuţii care au relevat 
importanţa acestui proiect 
pentru asigurarea condiţiilor 
minimale de utilizare a 
infrastructurii rutiere. 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului 
autorităţilor publice locale, odată 
cu rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 

- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor 
art.30(2) din Legea privind 
finanţele publice nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

571.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 
Grupa 51 
Articolul 02 (articol nou) 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 8.847 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
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Alineat 01 (alineat nou) 5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de capital 
(articol nou); alineat 01 (alineat 
nou) Dezvoltarea infrastructurii 
sportive;  - sumă ce va fi 
transferată către bugetul local al 
municipiului Sighişoara cu 
destinaţia: „Bază sportivă stadion 
atletism şi fotbal cu teren de 
antrenament fotbal” 
municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat Sefer 
Cristian George; Grupul 
Parlamentar PP-DD  

cu voinţa autorităţii publice 
locale, discuţii care au relevat 
importanţa creării unei baze 
sportive moderne cu pistă 
pentru atletism şi teren de 
antrenament fotbal. 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului 
autorităţilor publice locale, odată 
cu rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
De asemenea, mentionam 
ca, potrivit art14(2) din Legea 
nr.500/2002 cu modificarile si 
completarile ulterioare, nicio 
cheltuiala nu poate fi inscrisa, 
angajata si efectuata in buget 
daca nu exista baza legala 
pentru aceasta. 

572.  Secretariatul General al 
Guvernului – Anexa 3/13 – 
Capitol 50.01-Grupa/Titlu 59 – 
Art. 12 – sustinerea cultelor 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului de cheltuielio cu suma 
de 500 Mii lei pentru Mănăstirea 
Băile Herculane 
cu hramul „Naşterea Maicii 
Domnului- 8 septembrie”, jud 

Suma este necesară pentru 
Surse de finantare: Bugetul de 
Stat 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
este neclara. Nu sunt 
precizate ordonatorul de 
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Caraş Severin. 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si deputat Blănariu 
Valentin; Grupul Parlamentar PP-
DD 

credite, capitolul si titlul 
bugetar. 
 

573.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 100 mii 
lei pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Ilie 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Dep. Monica 
Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
 

574.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 50 mii lei 
pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Varvara 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Dep. Monica 
Iacob Ridzi 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
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Grup Parlamentar PP-DD bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
 

575.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 30 mii lei 
pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Nicolae 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Dep. Monica 
Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

576.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 500 mii 
lei pentru obiectivul Continuarea 
lucrarilor la sediul administrativ al 
Episcopiei Devei si Hunedoarei 
Municipiul Deva 
Jud.Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Dep. Monica 
Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesara pentru 
finalizarea lucrarilor déjà 
incepute. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

577.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Guvernului 
 

Guvernului cu suma de 200 mii 
lei pentru obiectivul Reabilitare si 
restaurare in vederea valorificarii 
turistice a bisericii din 
lemn,,Duminica Tuturor Sfiintilor,, 
POR 2007-2013  
Loc. Voinesti 
Jud. Dambovita 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Dep. Radu Mihai 
Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
 

578.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 650 mii 
lei pentru obiectivul Continuarea 
lucrarilor de reabilitare si 
restaurare  a bisericii 
,,Sf.Imparati Constantin si Elena,,
Loc. Moreni 
Jud. Dambovita 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Dep. Radu Mihai 
Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

579.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 1.000 mii 
lei pentru obiectivul Lucrari de 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
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consolidare si restaurare Biserica 
Brancoveneasca 
Loc. Doicesti 
Jud. Dambovita 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Dep. Radu Mihai 
Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

580.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 190 mii 
lei pentru obiectivul Finalizare 
picture Biserica Raciu 
Loc. Raciu 
Jud. Dambovita 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Dep. Radu Mihai 
Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

581.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului /Departamentul 
pentru proiecte de Infrastructura 
si Investitii Straine 
 

Se majorează bugetul  
Secretariatul General al 
Guvernului /Departamentul 
pentru proiecte de Infrastructura 
si Investitii Straine cu suma de 
51.500 mii lei pentru obiectivul 
Modernizarea şi reabilitarea 
drumului de centură a Mun. 
Târgovişte 

Contractul a fost reziliat în 
23.07.2012. Suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrarilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
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COD SMIS 1098 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Dep. Radu Mihai 
Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

582.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 31 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparaţii Biserica Sf.Dumitru " 
Com. Naieni, jud. Buzau  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PP-DD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

583.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 10 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului „ 
Reparaţii Biserica Sf. Voevozi 
Mihail si Gavrila" Com. Naieni, 
jud. Buzau  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
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Deaconu 
Grupul parlamentar PP-DD 

bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

584.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Parohia II Rusetu" 
Com. Rusetu, jud. Buzau  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

585.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 35 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Biserica Scutelnici Sf. 
Adormire a Maici Domnului " 
Com. Scitelnici, jud. Buzau 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

586.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului  
„Reparatii Manastirea  Izvoranu  
Sf. Nicolaie " Sat. Izvoranu, com. 
Tisau, jud. Buzau  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

587.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Parohia Inaltarea Sf. 
Cruci " Municipiul Bucureşti  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

588.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 250 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „reabilitare sediu 
primărie" Localitatea Valea Mare 

Parohia se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Pravat, Judeţul Argeş 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

589.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 10 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Furnicoşi şi 
Biserica Valea Bradului" 
Localitatea Mihăeşti, Judeţul 
Argeş 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

590.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 25 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Stroeşti" 
Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 
 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

591.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 15 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Costeşti-
Vilsan Localitatea Musatesti, 
Judeţul Argeş 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

592.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 25 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Stroeşti" 
Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
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Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

ale Guvernului.

593.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 15 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Robaia 
Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

594.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Catedrala Sfântul Alexandru” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

595.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 

Finanţarea cheltuielilor curente 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “  
Biserica Sfinţii Petru şi Pavel ” 
din Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

596.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Constantin şi 
Elena ” din Municipiul Alexandria, 
Judeţul Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

597.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

598.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adventistă Nr 1” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

599.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adventistă Nr 2” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
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parlamentar PPDD bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

600.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă ” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

601.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Martorii lui Iehova” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

602.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Sfânta Vineri” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

603.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii Publice cu 
suma de 250 de mii de lei pentru 
finanţarea unităţii de sănătate 
publică “Spitalul Judeţean de 
Urgenţă” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare. Necesită 
finanaţare pentru recondiţionare 
pictură interior şi exterior. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

604.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Voievozi Mihail şi 
Gavril” din  Comuna Bragadiru, 
Judeţul Teleorman 
 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare. Necesită 
finanaţare pentru recondiţionare 
pictură interior şi exterior.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

605.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfântul Dimitrie” din  
Comuna Bujoru, Judeţul 
Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Clădirea unităţii de cult este în 
degradare. Cheltuielile de 
reabilitare trebuiesc susţinute 
pentru a nu se pierde investiţia 
iniţială. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

606.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfântul Nicolae” din  
Comuna Cervenia, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 

Parohia se află într-un stadiu 
avanasat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
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parlamentar PPDD ale Guvernului.
607.  Anexa 3/13 Secretariatul 

General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfânta Paraschieva” din  
Comuna Conţeşti, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

608.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni Adventistă” 
din  Comuna Conţeşti, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

609.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
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de cult “Biserica Baptistă” din  Comuna 
Conţeşti 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

610.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 
Constantin şi Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

611.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 
Constantin şi Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
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Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

612.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 
Constantin şi Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

613.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Mănăstirea Sfântul Nicolae” din  
comuna Năsturelu Năsturelu, 
judeţul Teleorman. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.
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614.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă” din  Comuna 
Comuna  Năsturelu , judeţul 
Teleorman.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

615.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului ” din  comuna  
Pietrosani , judeţul Teleorman.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

616.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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din  comuna  Pietrosani , judeţul 
Teleorman.  
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

617.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Inaltarea Sf.Cruci ” din  
Comuna  Poroschia, judeţul 
Teleorman.  
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

618.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 
din  comuna  Poroschia , judeţul 
Teleorman.  
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

619.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Sf Arhangheli ” din  
comuna  Smârdioasa , judeţul 
Teleorman.  
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

620.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 
din  comuna  Smârdioasa , 
judeţul Teleorman.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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621.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului ” din  comuna  
Storobaneasa, judeţul 
Teleorman. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

622.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni Adventista” 
din  comuna  Storobaneasa, 
judeţul Teleorman.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

623.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni Evanghelica” 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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din  comuna  Storobaneasa , 
judeţul Teleorman.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

624.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Adormirea Maicii Domnului, 
municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

625.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sediul 
administrativ –Protoierie, 
Municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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parlamentar PPDD urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

626.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Tătărăştii de Sus, judeţul 
Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

627.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Ciolăneşti, judeţul Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

628.  Anexa 3/13 Secretariatul Se propune alocarea sumei Reabilitarea edificiului. Se propune respingerea 
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General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

de 50 mii lei pentru Parohia 
Călmăţuiu de Sus, judeţul 
Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

629.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 60 mii lei pentru Parohia 
Drăcşenei, judeţul Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

630.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
„Sf Ilie”, municipiul Roşiorii de 
Vede, judeţul Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

631.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
„Sfinţii Împăraţi Constantin Şi 
Elena”, municipiul Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

632.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Adormirea Maicii Domnului, 
municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

633.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru sediul 
administrativ –Protoierie, 
Municipiul Roşiori de Vede, jud 
Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

634.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Tătărăştii de Sus, jud 
Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

635.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Ciolăneşti, jud Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

636.   Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Călmăţuiu de Sus, jud 
Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

637.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Drăcşenei, jud Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

638.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
„Sf Ilie”, municipiul Roşiorii de 
Vede, jud Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

639.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru 
reabilitare + pictură la Biserica nr 
1 „Sf Gheorghe”, com 
Peretu, jud Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare inclusive 
pictura internă şi externă 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
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bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

640.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii Schimbarea 
la faţă”, str. Mircea cel Bătrân nr. 
36, Constanţa – suma de 
100.000 lei  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Razvan 
Condurateanu  

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor 
de cult. 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

641.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
3000 mii lei pentru continuarea 
lucrării de construcţie la biserica 
„Hramul Sf.Pantelimon” din 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 

Se solicita admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării lăcaşului de cult: 
turnarea centurii superioare, 
construirea acoperişului, 
tencuieli interioare şi exterioare, 
pictură, mobilier din lemn. 
Investiţia este începută şi acest 
lăcaş sfânt reprezintă singurul  
loc de rugăciune a peste 400 de 
familii.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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Deputaţilor si Razvan 
Condurateanu  

642.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
3000 mii lei pentru continuarea 
lucrării de construcţie la biserica 
„Hramul Sf.Pantelimon” din 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Razvan 
Condurateanu  

Se solicita admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării lăcaşului de cult: 
turnarea centurii superioare, 
construirea acoperişului, 
tencuieli interioare şi exterioare, 
pictură, mobilier din lemn. 
Investiţia este începută şi acest 
lăcaş sfânt reprezintă singurul  
loc de rugăciune a peste 400 de 
familii.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

643.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Alocarea sumei de 1.400 mii lei 
pentru construirea bisericii din 
localitatea Făclia, comuna 
Saligny, jud. Constanţa.   
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Razvan 
Condurateanu  

Obiectiv investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
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bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.

644.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 750 000 lei - 
în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pentru 
obiectivul de investiţii “Înlocuirea 
sistemului de încalzire şi 
climatizare a Bisericii Negre din 
Brasov”. 
Alocarea se realizează către 
Biserica Neagră din Braşov. 
 
(Autori: Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Maria 
Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

Biserica Neagră reprezintă un 
obiectiv de patrimoniu cultural 
internaţional. Sistemul actual de 
încălzire şi climatizare nu mai 
este funcţional fapt ce conduce 
la degradarea rapidă a 
întregului obiectiv. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
 

645.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 500.000 lei – 
în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pentru 
obiectivul “ Construire capela 
ortodoxa in localitatea Racoş”. 
Alocarea se va face către 
Primaria Racoş. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si (Deputat Maria 
Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste- PP DD ) 

Construirea şi amenajarea unei 
capele în comuna Racoş se 
impune în conformitate cu 
normele Uniunii Europene în 
vigoare şi va fi ridicată în zona 
Cimitirului Reformat. (Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
amendamentul e neclar, in 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului nu 
sunt prevazute sume pentru 
unitati administrativ 
teritoriale. Totodata, sursa de 
finantare nu poate fi avuta in 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

646.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al 
Guvernului/Departamentul 
pentru proiecte de infrastructură 
şi investiţii străine 

Se alocă suma de 20.000.000 lei 
- în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului privind 
obiectivul “Realizare aeroport în 
localitatea Ghimbav “. Alocarea 
se va face către Consiliul 
Judeţean Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Senator Marius 
Coste – PP DD ) 

Construirea aeroportului la 
Ghimbav reprezintă un pol de 
dezvoltare regională de 
importanţă strategică. (Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
De asemenea, mentionam 
ca, potrivit art14(2) din Legea 
nr.500/2002 cu modificarile si 
completarile ulterioare, nicio 
cheltuiala nu poate fi inscrisa, 
angajata si efectuata in buget 
daca nu exista baza legala 
pentru aceasta.   

647.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al 
Guvernului/Departamentul 
pentru proiecte de infrastructură 
şi investiţii străine 

Se alocă suma de 150.000.000 
lei – în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului privind 
obiectivul “ Suplimentare fonduri 
în vederea realizării autostrăzii 
Comarnic – Braşov “. Alocarea 
se va face către Consiliul 
Judeţean Braşov. 

Una dintre priorităţile din 
domeniul infrastructurii o 
reprezintă realizarea autostrăzii 
Comarnic – Braşov, aceasta 
reprezentînd una dintre cele 
importante artere de 
comunicare rutieră la nivel 
naţional. (Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
amendamentul e neclar, in 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului nu 
sunt prevazute sume pentru 
unitati administrativ 
teritoriale. Totodata, sursa de 
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Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si (Deputat Maria 
Grecea – PP DD)  
Senator Marius Coste – PP DD) 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

finantare nu poate fi avuta in 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

648.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. 
De asemenea, se are in 
vedere faptul ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
bune functionari pentru 
desfasurarea activitatii in anul 
2013. 

649.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. 
De asemenea, se are in 
vedere faptul ca bugetele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 131 -

Cuvioasa Parascheva  
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

pe anul 2013 ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
bune functionari pentru 
desfasurarea activitatii in anul 
2013. 

650.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. 
De asemenea, se are in 
vedere faptul ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
bune functionari pentru 
desfasurarea activitatii in anul 
2013. 

651.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 200 mii lei 
Dotari biserica Sf.Paraschiva  din 
Mamaia Sat. 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. 
De asemenea, se are in 
vedere faptul ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
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Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

bune functionari pentru 
desfasurarea activitatii in anul 
2013. 

652.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult cu 100 mii lei 
Imprejmuire cimitir ortodox 
Mamaia Sat si iluminat alei. 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
cheltuieli,  OG nr.82/2001 
necuprinzand astfel de 
prevederi.  
De asemenea, sursa de 
finantare nu este clar 
formulata. 
Totodata, se are in vedere 
faptul ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
bune functionari pentru 
desfasurarea activitatii in anul 
2013. 

653.  Anxa nr. 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului  
67.01 Lăcaşuri de cult 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 000 lei 
Finalizare lucrari de finisare 
interior si exterior  ,, Biserica Sf. 
Nicolae”, Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. 
De asemenea, se are in 
vedere faptul ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
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Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 

bune functionari pentru 
desfasurarea activitatii in anul 
2013. 

654.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. 
De asemenea, se are in 
vedere faptul ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
bune functionari pentru 
desfasurarea activitatii in anul 
2013. 

655.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. 
De asemenea, se are in 
vedere faptul ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
bune functionari pentru 
desfasurarea activitatii in anul 
2013. 
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656.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. 
De asemenea, se are in 
vedere faptul ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
bune functionari pentru 
desfasurarea activitatii in anul 
2013. 

657.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 2000 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Lumina  
Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
 

658.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

 Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  1500 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Oituz  
Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
 

659.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  2220 mii lei  
Lucrari de consolidare si reparatii 
la biserica crestin-ortodoxa ' Sf. 
Arhangheli Mihail si Gavril' 
Judetul Constanta-  
Comuna Nicolae Balcescu 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
 

660.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 203 mii lei 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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 Constructie acoperis biserica  
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
 

661.  Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 225 mii lei  
 Reparatii pictura exterioara 
biserica  
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
 

662.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Alocarea sumei de 400.000 lei 
pentru finalizarea picturii 
interioare la Biserica Sf. 
Constantin şi Elena, oraşul 
Rovinari. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 

Biserica Sf. Constantin şi Elena 
este un lăcaş de cult important  
în viaţa comunităţii locale. 
 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de stat: 
Ministerul Culturii şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat In  
bugetul Ministerul Culturii nu 
sunt prevazute sume cu 
aceasta destinatie. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 137 -

Deputaţilor si 
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Patrimoniului Naţional 
 

663.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Alocarea sumei de 60.000 lei 
pentru reabilitare Biserica Sfântul 
Gheorghe , oraşul Ţicleni. 
 
          Autori: Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor si 
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Biserica Sfântul Gheorghe este 
un lăcaş de cult important în 
viaţa comunităţii locale din 
oraşul Ţicleni. 
 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de stat: 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat In  
bugetul Ministerul Culturii nu 
sunt prevazute sume cu 
aceasta destinatie. 

664.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrarilor 
Bisericii ortodoxe din satul Farau, 
comuna Farau,  Judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Cornel 
George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Lucrarea este inceputa din 
2010, nu are acoperis si cupole, 
risca degradarea, nu exista 
alternative pentru enoriasii 
crestin-ortodocsi in localitate 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

665.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 100 mii lei 
Parohiei Ortodoxe nr.IV, 
Str.Lunga, nr.6, Ocna Mures, 
Judetul Alba 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Cartierul Uioara de sus nu are 
biserica, slujbele se oficiaza 
intr-o cladire improvizata, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Cornel 
George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

terenul viitoarei biserici nu a fost 
platit integral inca.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

666.   
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru finalizare constructie 
biserica - Parohiei Ortodoxe din 
comuna Radesti, Judetul Alba 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat Cornel 
George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Biserica in care se oficiaza 
astazi slujbele va fi retrocedata 
comunitatii Greco-catolice. 
Crestinii ortodocsi vor pierde 
lacasul de cult.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

667.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 496 mii lei pentru 
finanţare realizare biserică 
parohia I Săcele 
Judetul Constanta-  
Comuna Sacele 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

668.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 400 mii lei  
Pavare curţi şcoli 
sat Istria si sat Nuntaşi 
Judetul Constanta-  
Comuna Istria 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

669.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 800 mii lei  
Studiu de fezabilitate 
şi construire gradiniţa în 
localitatea Mihai Viteazu 
Judetul Constanta-  
Comuna Mihai Viteazu 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

670.  Anexa 3/13 Secretariatul Se suplimentează bugetul cu Continuare obiectiv de Se propune respingerea 
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General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

suma de 373,822 mii lei 
 Reabilitare 
şcoală sat Corbu  
Judetul Constanta-  
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

investiţii 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

671.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 400 mii lei  
Pavare curţi şcoli sat 
Istria si sat Nuntaşi 
Judetul Constanta-  
Comuna Istria 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

672.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 200 mii lei pentru 
finanţare construire 
gradiniţa sat Nuntaşi 
Judetul Constanta-  
Comuna Istria 

 Continuare obiectiv de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 
 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

673.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. 
De asemenea, se are in 
vedere faptul ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
bune functionari pentru 
desfasurarea activitatii in anul 
2013. 

674.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru industrii 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. 
De asemenea, se are in 
vedere faptul ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
bune functionari pentru 
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si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

desfasurarea activitatii in anul 
2013. 

675.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. 
De asemenea, se are in 
vedere faptul ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
bune functionari pentru 
desfasurarea activitatii in anul 
2013. 

676.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 200 mii lei 
Dotari biserica Sf.Paraschiva  din 
Mamaia Sat. 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. 
De asemenea, se are in 
vedere faptul ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
bune functionari pentru 
desfasurarea activitatii in anul 
2013. 
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Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

677.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult cu 100 mii lei 
Imprejmuire cimitir ortodox 
Mamaia Sat si iluminat alei. 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. 
De asemenea, se are in 
vedere faptul ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
bune functionari pentru 
desfasurarea activitatii, in 
raport cu sarcinile ce le revin 
in anul 2013. 

678.  Anxa nr. 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului  
67.01 Lăcaşuri de cult 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 000 lei 
Finalizare lucrari de finisare 
interior si exterior  ,, Biserica Sf. 
Nicolae”, Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. 
De asemenea, se are in 
vedere faptul ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
bune functionari pentru 
desfasurarea activitatii in anul 
2013. 

679.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

sursa de finantare nu este 
clar formulata. 
De asemenea, se are in 
vedere faptul ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
bune functionari pentru 
desfasurarea activitatii in anul 
2013. 

680.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. 
De asemenea, se are in 
vedere faptul ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
bune functionari pentru 
desfasurarea activitatii, in 
raport cu sarcinile ce le revin 
in anul 2013. 

681.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. 
De asemenea, se are in 
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Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

vedere faptul ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost  fundamentate 
in conditiile asigurarii unei 
bune functionari pentru 
desfasurarea activitatii, in 
raport cu sarcinile ce le revin  
in anul 2013. 

682.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 2000 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Lumina  
Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului 

683.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

 Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  1500 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Oituz  
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului 

684.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  2220 mii lei  
Lucrari de consolidare si reparatii 
la biserica crestin-ortodoxa ' Sf. 
Arhangheli Mihail si Gavril' 
Judetul Constanta-  
Comuna Nicolae Balcescu 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului 

685.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 203 mii lei 
Constructie acoperis biserica  
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 
Autori: Comisia pentru industrii 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
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si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului 

686.  Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 225 mii lei  
 Reparatii pictura exterioara 
biserica  
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Deputat 
Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului 

687.  Anexa 3/13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa nr. 3/13/29 

Suplimentarea bugetului Anexei 
3/13 Secretariatul General al 
Guvernului pentru realizarea 
şoselei de centura a municipiului 
Huşi si a municipiului Bârlad cu 
suma de 44 000 lei. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Senator Dan Mihai 
Marian 
Deputat Vizitiu Sergiu Constantin 
Grupurile Parlamentare ale 

Obiectiv cu impact social major. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
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PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

ale Guvernului 

688.  Anexa 3/13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa nr. 3/13/29 

Suplimentarea bugetului Anexei 
3/13 Secretariatul General al 
Guvernului pentru reabilitarea 
drumului european E581, 
respectiv 7,2 km, drum care 
tranzitează, mun. Bârlad, judeţul 
Vaslui cu suma de 4000 mii lei.  
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Senator Dan 
Mihai Marian 
Deputat Vizitiu Sergiu 
Constantin 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Obiectiv cu impact social major. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului 

689.  Anexa 3/13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa nr. 3/13/29 

Modernizare DN 76 Oradea-
Deva, valoare 180.000.000 
milioane lei, sursa de finanţare 
de la bugetul de stat. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Senator Ghilea 
Găvrilă 
 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Obiectiv cu impact social major. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului 
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690.  Anexa 3/13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa nr. 3/13/29 

Modernizare DN 75 Lunca-
Turda, valoare 70.000.000 lei, 
sursa de finanţare de la bugetul 
de stat. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Senator Ghilea 
Găvrilă 
 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Obiectiv cu impact social major. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului 

691.  Anexa nr.3/13/22 Continuarea lucrărilor la 
Autostrada Transilvania 
secţiunea C, judeţul Bihor, 60km, 
la lucrările deja începute. 
 
Autori: Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţilor si Senatori 
PNL:Bodea Cristian Petru şi 
Boeriu Valeriu Victor 
 

Se propune suplimentarea cu 
1260.000 mii lei pentru 
finalizarea celor 60 km de 
autostradă pe zona judeţului 
Bihor. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Departamentului pentru 
proiecte de infrastructură de 
interes naţional şi investiţii 
străine. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului 

 
 
 
 
 



ANEXA NR.2 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 
ORDONATOR: 3/13 vol. 3 
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692.   Secretariatul General al 
Guvernului Anexa nr. 3/13  
 

Alocarea sumei de 10.000.000 lei 
pentru repatrierii cetatenilor 
decedati in diaspora  
 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

In vederea incheierii nei situatii 
de ordin moral si administrativ 
privitor la cetatenii romani 
decedati in strainatate si a 
solutionarii acesteia, este 
necesara alocarea de fonduri 
strict pentru acest capitol. 
Alocarea acestor fonduri va 
duce la o in vederea repatrierii 
cetatenilor decedati in diaspora. 
Sursa de finantare: sume 
alocate din bugetul de stat: 
Anexa nr. 3 / 14 / 02 capitolul 
5001 –/titlul 01-cheltuieli 
curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit OuG nr.96/2012 
privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale 
si pentru modificarea unor 
acte normative, activitatea 
Departamentului romanii de 
pretutindeni nu mai este 
finantată în anul 2013 prin 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, 
fondurile pentru activitatea 
acestui Departament fiind 
prevazute în bugetul 
Ministerului Afacerilor de 
Externe. Totodata sursa de 
finantare nu este clar 
exprimata. 

693.  
  Secretariatul General al 
Guvernului Anexa nr. 3/13  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru finantarea principalului 
saptamanal romanesc din 
diaspora „Noi in Spania” din 

Necesitatea sustinerea  presei 
romanesti din strainatate, a 
principalului saptamanal 
romanesc din diaspora „Noi in 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finantare nu este 
clara . 
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Comunitatea Madrid, localitatea  
Fuenlabrada 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Spania” din Comunitatea 
Madrid, localitatea  
Fuenlabrada, saptamanal 
urmarit de 80.000 de cetateni 
romani.  
Sursa de finantare: sume 
alocate din bugetul de stat: 
Anexa nr. 3 / 14 / 02 capitolul 
5001 –/titlul 01-cheltuieli 
curente. 

694.  
 Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru restaurarea si 
conservarea cladirii(restaurarea 
fatadelor si inlocuirea invelitorii 
acoperisului) pentru Biserica 
Sfantul Nicolae-Ghica, Paraclis 
Universitar Bucuresti – 
Arhiescopia Bucurestilor 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara restaurarea si 
conservarea cladirii(restaurarea 
fatadelor si inlocuirea invelitorii 
acoperisului) pentru Biserica 
Sfantul Nicolae-Ghica, Paraclis 
Universitar Bucuresti – 
Arhiescopia Bucurestilor  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

695.  
Anexa nr. 3 /13 Secretariatul 
General al Guvernului -  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 Lei 
pentru suplimentarea cheltuielilor 
cu privire la materiale si prestari 
de servicii cu caracter 
functional pentru INSTITUTUL 
EUDOXIU HURMUZACHI 
PENTRU ROMANII 
DE PRETUTINDENI 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 

Este necesara suplimentarea 
cheltuielilor cu privire la 
materiale si prestari de servicii 
cu caracter functional pentru 
INSTITUTUL EUDOXIU 
HURMUZACHI PENTRU 
ROMANII 
DE PRETUTINDENI 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit OuG nr.96/2012 
privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale 
si pentru modificarea unor 
acte normative, activitatea 
Departamentului romanii de 
pretutindeni nu mai este 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Privatizare si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

finantată în anul 2013 prin 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, 
fondurile pentru activitatea 
acestui Departament fiind 
prevazute în bugetul 
Ministerului Afacerilor de 
Externe. 

696.  
 Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 5.000.000 lei 
continuarea constructiei cladirii 
 Catedralei Ortodoxe Române de 
la Madrid şi a sediului 
administrativ al episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  Catedralei 
Ortodoxe Române de 
la Madrid şi a sediului 
administrativ al episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

697.  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
continuarea constructiei cladirii 
pentru viitoarea biserică ortodoxă 
română Din Alcala de Henares 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  viitoarea 
biserică ortodoxă română Din 
Alcala de Henares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

698.  

  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unor 
unitati de cult in cazul Manastirii 
Sihastria judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara intretinerea si 
functionarii unor unitati de cult in 
cazul Manastirii Sihastria judetul 
Neamt 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

699.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
continuarea constructiei cladirii 
 pentru viitoarea  
biserica parohială a Parohiei 
Ortodoxe Române „Intrarea 
Domnului în Ierusalim”, din Ostia 
din cadrul Episcopiei Italiei 
apartinand B.0.R 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  pentru 
viitoarea  
biserica parohială a Parohiei 
Ortodoxe Române „Intrarea 
Domnului în Ierusalim”, din 
Ostia din cadrul Episcopiei 
Italiei apartinand B.0.R. 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

700.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia Ortodoxa Romana 

Este sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia Ortodoxa Romana 
"Botezul Domului" din Roquetas 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
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"Botezul Domului" din Roquetas 
de Mar din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

de Mar din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

701.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

702.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
penticostal Biserica Maranata din 
Roquetas del Mar- Spania  
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal penticostal Biserica 
Maranata din Roquetas del Mar- 
Spania necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
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politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

/titlul 01-cheltuieli curente. 2013. 
 

703.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
penticostal Alfa si 0mega din 
Lerida- Spania  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal Alfa si 0mega din 
Lerida- Spania necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

704.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Aielo de Malferit, Valencia din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Aielo de Malferit, Valencia din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

705.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dionisie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
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13 /27 capitolul  6701  
 
 

Parohia „Sfântul Dionisie 
Exiguul” din Albacete, Provincia 
Albacete din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Exiguul” din Albacete, Provincia 
Albacete din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

706.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din Alcalá de 
Henares, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din Alcalá de 
Henares, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

707.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Cruce” dinAlcala 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
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 del Jucar (Albacete) din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Parohia „Sfânta Cruce” din 
Alcala del Jucar (Albacete) din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

708.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Zămislirea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din  Alcañiz, 
Teruel din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Zămislirea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din  Alcañiz, 
Teruel din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

709.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult:  
Biserica Santa Lucia din Caspe, 
Zaragoza din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Biserica Santa Lucia din Caspe, 
Zaragoza din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
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B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

710.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Martiri şi Mărturisitori 
Năsăudeni: Atanasie Todoran din 
Bichigiu, Vasile din Mocod, 
Grigore din Zagra şi Vasile din 
Telciu” din Alicante din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Martiri şi 
Mărturisitori Năsăudeni: 
Atanasie Todoran din Bichigiu, 
Vasile din Mocod, Grigore din 
Zagra şi Vasile din Telciu” din 
Alicante din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

711.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult:  
Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Marcu” (25 Aprilie) 
din  Almendralejo, Badajoz din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Marcu” (25 Aprilie) 
din  Almendralejo, Badajoz din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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crt. 
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Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

 

712.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan” din Almeria din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Ioan” din Almeria din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

713.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Parascheva” din 
Amposta, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfânta Parascheva” din 
Amposta, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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714.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Apostol Iacob 
Zevedeu”  din Aranjuez din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Apostol Iacob 
Zevedeu”  din Aranjuez din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

715.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Voievod Ştefan 
cel Mare”  din Arbucies din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de : Parohia 
„Sfântul Voievod Ştefan cel 
Mare”  din Arbucies din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

716.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Apostol Andrei”  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Apostol 
Andrei”  din Arganda del Rey, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 din Arganda del Rey, Madrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

717.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Întâiul Mucenic 
şi Arhidiacon Ştefan”  din Ávila 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Întâiul Mucenic şi 
Arhidiacon Ştefan”  din Ávila din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

718.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”  din  Barcelona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”  din  Barcelona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
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Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

719.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Benidorm, 
Alicante din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Benidorm, Alicante din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

720.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Tuturor Sfinţilor"  din 
Derio, Bizkaia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Tuturor Sfinţilor"  din Derio, 
Bizkaia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01- cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

721.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
din Burgos din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Mihai 
Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
din Burgos din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

722.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Paisie 
de la Neamţ” din Jimena de la 
Frontera, Cadiz din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Mihai 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Paisie 
de la Neamţ” din Jimena de la 
Frontera, Cadiz din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

723.  
  a Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Spiridon 
făcătorul de minuni”  din 
Calahorra, Provincia La Rioja din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Spiridon 
făcătorul de minuni”  din 
Calahorra, Provincia La Rioja 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

724.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ioan Românul”  
din Calatayud, Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ioan Românul”  din 
Calatayud, Zaragoza din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

725.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Nicolae” din 
Castellón de la Plana din cadrul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
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 Nicolae” din Castellón de la 
Plana din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

726.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Mare Muceniţă 
Tatiana” din Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Mare Muceniţă 
Tatiana” din Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

727.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Muceniţă 
Filofteia” din Cordoba din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfânta Muceniţă 
Filofteia” din Cordoba din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
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Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

politica si strategie pe anul 
2013. 
 

728.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” din Parohia 
„Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” Coslada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” din Parohia 
„Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” Coslada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

729.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Intrarea Domnului în 
Ierusalim”  din Cuenca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Intrarea Domnului în 
Ierusalim”  din Cuenca din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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crt. 
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politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

 

730.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului” din Elche, Alicante din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Acoperământul Maicii 
Domnului” din Elche, Alicante 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

731.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din Figueres 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din 
Figueres din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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732.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Ecaterina"  din  Fuenlabrada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfânta Mare Muceniţă 
Ecaterina"  din  Fuenlabrada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

733.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Gandesa, 
Tarragona din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Gandesa, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

734.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dumitru şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
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13 /27 capitolul  6701  
 

Parohia „Sfântul Dumitru şi Sfinţii 
Doctori Cosma şi Damian”  din 
Gandia (Playa), Valencia din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sfinţii Doctori Cosma şi 
Damian”  din Gandia (Playa), 
Valencia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

735.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Cuvios Nicodim de 
la Tismana”  din Getafe din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Cuvios Nicodim de 
la Tismana”  din Getafe din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

736.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Antonie cel 
Mare” din Gijon din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Antonie cel 
Mare” din Gijon din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 



 
 
Nr. 
crt. 
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Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

737.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Prooroc Ilie 
Tesviteanul şi Sf. Ierarh Grigorie 
Palama  din Girona (Catalunya) 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Prooroc Ilie 
Tesviteanul şi Sf. Ierarh Grigorie 
Palama  din Girona (Catalunya) 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

738.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Casian” din Guadalajara din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Casian” din Guadalajara din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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crt. 
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Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

/titlul 01-cheltuieli curente. 

739.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Voievod Neagoe 
Basarab” din Huelva din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sf. Voievod Neagoe Basarab” 
din Huelva din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

740.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Zămislirea Maicii 
Domnului”  din Huesca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Zămislirea Maicii Domnului”  
din Huesca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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741.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Ibiza, Baleares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Ibiza, Baleares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

742.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Cuvioasă Maria 
Egipteanca” din Aldea de San 
Nicolás de Tolentino, Las Palmas 
de Gran Canaria din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  : 
Parohia „Sfânta Cuvioasă Maria 
Egipteanca” din Aldea de San 
Nicolás de Tolentino, Las 
Palmas de Gran Canaria din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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743.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ioan cel Nou de 
la Suceava” din La Coruña din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ioan cel Nou 
de la Suceava” din La Coruña 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

744.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia ”Sf. Cuv. Atanasie 
Atonitul” din Leganes din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
”Sf. Cuv. Atanasie Atonitul” din 
Leganes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

745.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Sfântului Ioan 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Naşterea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din Lleida din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 Botezătorul” din Lleida din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

746.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel 
Nou de la Partoş” din Leon din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel 
Nou de la Partoş” din Leon din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

747.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Treime” din 
Logroño, La Rioja din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru politica 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii cult: Parohia 
„Sfânta Treime” din Logroño, La 
Rioja din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01- 

2013. 
 

748.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Prea Sfânta Fecioară 
Maria” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Prea Sfânta Fecioară 
Maria” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

749.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia ”Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”  din Carabanchel, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia ”Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”  din Carabanchel, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

750.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ioan 
Botezătorul”  din Malaga din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ioan Botezătorul”  din 
Malaga din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

751.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Cuv. Teodora de la 
Sihla” din  Manresa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Cuv. Teodora de la 
Sihla” din  Manresa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grup Parlamentar PP-DD 

752.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios 
Gheorghe Hozevitul"  din 
Manzanares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Gheorghe 
Hozevitul"  din Manzanares din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

753.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Întâmpinarea 
Domnului”  din Mejorada del 
Campo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  : 
Parohia „Întâmpinarea 
Domnului”  din Mejorada del 
Campo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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754.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Români”  din 
Mostoles din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfinţii Români”  din Mostoles 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

755.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Motril, Granada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Motril, Granada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

756.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” 
din Murcia din cadrul Episcopiei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” 
din Murcia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

757.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Evanghelist 
Luca”  din Palma de Mallorca din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Evanghelist 
Luca”  din Palma de Mallorca 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

758.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Minunea Sfântului 
Arhanghel Mihail în Colose” din 
Barañain, Navarra din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru politica 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Minunea Sfântului Arhanghel 
Mihail în Colose” din Barañain, 
Navarra din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

 

759.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Anastasia Romana"  din Parla 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Anastasia Romana"  din Parla 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

760.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Stelian, 
ocrotitorul copiilor”  din Pilar de la 
Horadada din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Stelian, 
ocrotitorul copiilor”  din Pilar de 
la Horadada din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

761.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Soborul Maicii 
Domnului”  din Puerto de 
Sagunto din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Soborul Maicii Domnului”  din 
Puerto de Sagunto din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

762.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia de limbă ucrainiană 
„Sfântul Ierarh Nicolae" din 
Reus din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia de limbă ucrainiană 
„Sfântul Ierarh Nicolae" din 
Reus din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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763.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Scărarul”  din Requena din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Ioan Scărarul”  
din Requena din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

764.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Mina” din Rivas Vaciamadrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Mina” din Rivas Vaciamadrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

765.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Vasile cel 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Vasile cel 
Mare” din Salamanca din cadrul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
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 Mare” din Salamanca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

766.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mucenic 
Sebastian"  din Donostia-San 
Sebastian din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mucenic 
Sebastian"  din Donostia-San 
Sebastian din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

767.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii şi Drepţii Părinţi 
Ioachim şi Ana"  din San 
Sebastian de los Reyes din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii şi Drepţii Părinţi 
Ioachim şi Ana"  din San 
Sebastian de los Reyes din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

politica si strategie pe anul 
2013. 
 

768.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia  „Sfinţii Apostoli Petru si 
Pavel”  din Santander din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia  „Sfinţii Apostoli Petru si 
Pavel”  din Santander din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

769.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios 
Gheorghe de la Cernica” din 
Segovia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Autori: Comisia pentru politica 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Gheorghe de la 
Cernica” din Segovia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

 

770.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Dimitrie 
Basarabov”  din Sevilla din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dimitrie 
Basarabov”  din Sevilla din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

771.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Mucenici Epictet 
şi Astion” din Sigüenza, 
Guadalajara din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Mucenici Epictet 
şi Astion” din Sigüenza, 
Guadalajara din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 
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Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

772.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Ghelasie 
de la Râmeţ” din Solsona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Ghelasie de la 
Râmeţ” din Solsona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

773.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Antim 
Ivireanul” din Soria din cadrul  
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” 
din Soria din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

774.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de : Parohia 
„Pogorârea Sfântului Duh”  din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
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13 /27 capitolul  6701  
 

Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Talavera de la Reina, 
Toledo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Talavera de la Reina, Toledo 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente 

credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

775.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Tarancon, 
Cuenca din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Tarancon, Cuenca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

776.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Ierarhi Calinic de 
la Cernica şi Fructuosus de 
Tarragona” din  Tarragona din 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfinţii Ierarhi Calinic de la 
Cernica şi Fructuosus de 
Tarragona” din  Tarragona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
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cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

777.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Buna Vestire”  din 
Municipiul: Adeje, Provincia: 
Santa Cruz De Tenerife din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Buna Vestire”  din 
Municipiul: Adeje, Provincia: 
Santa Cruz De Tenerife din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

778.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Nichifor 
Mărturisitorul”  din Teruel din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Nichifor 
Mărturisitorul”  din Teruel din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
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Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

779.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului”  din Toledo din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului”  din Toledo din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

780.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mucenic Mina” 
din Tomelloso, Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mucenic Mina” 
din Tomelloso, Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
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Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

codul programului bugetar. 

781.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Mare Mucenic 
Panteleimon” din Torrejon de 
Ardoz, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sf. Mare Mucenic Panteleimon” 
din Torrejon de Ardoz, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

782.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfantul Efrem cel Nou”  
din Torrent din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfantul Efrem cel Nou”  din 
Torrent din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 
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783.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Efrem Sirul”  din La 
Zenia, Orihuela Costa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Efrem Sirul”  din La 
Zenia, Orihuela Costa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

784.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfintii Mărturisitori 
Visarion, Sofronie si Oprea”din 
Valdemoro din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfintii Mărturisitori 
Visarion, Sofronie si Oprea”din 
Valdemoro din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 
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785.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil” din Valencia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil” din Valencia 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

786.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Grigorie 
Teologul”  din Valladolid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Grigorie 
Teologul”  din Valladolid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

787.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântu Serafim de 
Sarov”  din Vilanova i la Geltru 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântu Serafim de 
Sarov”  din Vilanova i la Geltru 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
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din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente 

fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

788.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Daniil 
Sihastrul din Collado Villalba, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Daniil 
Sihastrul din Collado Villalba, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

789.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Paraclisul Episcopal „Naşterea 
Domnului”  din Villalbilla, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Paraclisul Episcopal „Naşterea 
Domnului”  din Villalbilla, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
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Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

790.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Izvorul Tămăduirii” din 
Villanueva de la Cañada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Izvorul Tămăduirii” din 
Villanueva de la Cañada, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

791.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Ioan Gură 
de Aur”  din Villarreal, Castellón 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Ioan 
Gură de Aur”  din Villarreal, 
Castellón din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 
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792.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul  Cuvios Ioan de 
la Prislop din Villarejo de 
Salvanes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul  Cuvios Ioan 
de la Prislop din Villarejo de 
Salvanes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

793.  
  la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Prooroc Daniel”  
din Villarrobledo din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Prooroc 
Daniel”  din Villarrobledo din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

794.  
  la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Pahomie de la 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Pahomie de la 
Gledin” din Madrid din cadrul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
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13 /27 capitolul  6701  
 
 

Gledin” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

795.  
  la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Haralambie” din Vinaros din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Haralambie” din Vinaros din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

796.  
  la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Doctori fără de 
arginţi Cosma şi Damian” din 
Vitoria-Gasteiz, Alava din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfinţii Doctori fără de 
arginţi Cosma şi Damian” din 
Vitoria-Gasteiz, Alava din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
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Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

797.  
  la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” din Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” din Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

798.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Emaus din Madrid  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Emaus din Madrid 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
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Grup Parlamentar PP-DD textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

799.  
  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Sion  din Torrejon de 
Ardoz 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Sion  din Torrejon de 
Ardoz necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
Totodata mentionam ca, in 
textul initial nu este precizat 
codul programului bugetar. 

800.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Buna Vestire”, str.Calea 
Călăraşilor nr. 3, Brăila 
– suma de 50.000 lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Nevoia urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatii de 
cult. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

801.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 

Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor 
religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Mina” strada 
Deva,nr.2, Brăila 

– suma de 30.000 lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

clar formulata. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

802.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Dumitru” strada 
Smardan, nr.89, Brăila 

– suma de 20.000 lei 
 

Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea 
cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

803.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii grecesti“Buna 

Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
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Susţinerea cultelor Vestire”strada Rubinelor, Brăila 
– suma de 55.000 lei 

 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

cultelor. credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

804.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Ioan 
Botezatorul”calea Galati nr.74, 
Brăila 

– suma de 5.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

805.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii “Sfintii Imparati 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
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Susţinerea cultelor Constantin si Elena” strada 
Scolilor nr.38 bis, Brăila 

– suma de 5.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

al Guvernului bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

806.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii “Nasterea Maicii 
Domnului” strada Aleea 
Invatatorilor nr.1, Brăila 

– suma de 5.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

807.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 

Suma este necesară  lucrărilor 
de reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
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Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Bisericii Adventista de Ziua a 
Saptea  strada Independentei 
nr.238 bis, Brăila 

– suma de 3.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

al Guvernului precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

808.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
10000 de lei comunei Dudesti 
pentru programul de reabilitare a 
lacasurilor de cult din zona. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară lucrărilor 
de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

809.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Refacerea zonei parohiale a 
Bisericii din satul Polizu, comuna 
Stancuta, judetul Braila. 

– suma de 3.000 lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 

Suma este necesară  lucrărilor 
de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
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Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

810.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
4.000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii “Adormirea Maicii 
Domnului”, comuna Maxineni, 
judetul Brăila 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  lucrărilor 
de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

811.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
3.000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii otodoxe din satul 
Gulianca, comuna Salcia Tudor, 
judetul Brăila 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 

Suma este necesară  lucrărilor 
de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
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politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

812.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2.000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Albina, comuna Tichilesti, judetul 
Brăila 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  lucrărilor 
de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

813.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
10 000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii armene,strada Galati, 
municipiul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 

Suma este necesară  lucrărilor 
de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
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Deputatilor PP-DD 2013. 

814.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
12 000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii bulgare “Inaltarea 
Domnului”,bulevardul 
Al.I.Cuza,nr.124, municipiul 
Brăila. 
Initiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  lucrărilor 
de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

815.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 2 
000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Batogu,comuna Ciresu, judetul 
Brăila. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară lucrărilor 
de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

816.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 

Se propune alocarea sumei de 3 
000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
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Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Berlesti, judetul Brăila. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

817.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Agaua,comuna Frecatei judetul 
Brăila. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară lucrărilor 
dereabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

818.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Agaua,comuna Frecatei ,judetul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 

Suma este necesară lucrărilor 
de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
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Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

819.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Drogu,comuna Galbenu,judetul 
Brăila. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară lucrărilor 
de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

820.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2300 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Florica,comuna Rosiori,judetul 
Brăila. 
 

Suma este necesară lucrărilor 
de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
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2013. 

821.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
3000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Gropeni,judetul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  lucrărilor 
de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

822.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul Cotu 
Lung,comuna Silistea,judetul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

823.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 

Suma este necesară lucrărilor 
de 
reabilitare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Bisericii ortodoxe din satul 
Satuc,comuna Galbenu,judetul 
Brăila. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

824.  
Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
3000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Titcov,comuna Frecatei,judetul 
Brăila. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară lucrărilor 
de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

825.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de 
Stat pentru Culte cu suma de 
100 mii lei pentru finalizarea 
bisericii Sf  Nicolaie si Sf 
Pantelimon str. D. Cantemir nr.9 

Stadiul Actual 
La nivelul anului 2009 ar mai fi 
necesar investitii totale in 
valoare de 717.578 ron 

- Parohia are in prezent un 
numar de 328 familii si o 
vechime de peste 300 
ani 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
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cartier Podeni 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

- Lucrarile au inceput in 
1997, dupa ce  in 1977  a 
fost distrusa de cutremur 

- Pana in prezent  din total 
suma cheltuita, doar 5% 
reprezinta cota 
Secretariatului de sta 
pentru culte. Restul 
sumei sunt donatii ale 
enoriasilor 

- Trecerea timpului a 
degradat si va degrada 
structura actuala 

- Dorinta spirituala a 
enoriasilor de a crea un 
lacas de cult in cartier 
pentru a se evita migratia 
spre alte lacase mai 
departe de locuintele lor 

Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

826.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
1.500 mii lei pentru construirea 
bisericii Sfintii Apostoli Petru si 
Pavel  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 

Asigurarea accesului 
pentru toata populatia din zona 
Lirei  la serviciile bisericii 

Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
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Grup PP-DD 
 
 

revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

827.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate  
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Draxeni, com. 
Rebricea – biserică nouă în 
construcţie – 50 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tudor 
Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

828.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului   cu suma de 40  
mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Portari, com. Zăpodeni – biserică 
nouă în construcţie – 40 mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: Bugetul 
ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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829.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune Secretariatului 
General al Guvernului  cu suma 
de 30 mii lei pentru următoarea 
unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Moara Domnească –reparaţii 
capitale biserică - 30 
mii lei Autori: Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

830.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului  cu suma de 40 mii lei 
pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Poieneşti – biserică  nouă în 
construcţie – 40 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

831.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 

Se propune suplimentarea 
Secretariatului General al 
Guvernului      cu suma de 100 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
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Sustinerea cultelor Mălăieşti, com. 
Vutcani – reparaţii capitale 
biserică – 100 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

832.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 30 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica sat Deleni, com. 
Hoceni – reabilitare – 30 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: Bugetul 
ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

833.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului    cu suma de 100 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica Vâltoteşti, com. 
Viişoara – reconstrucţie 
biserică arsă din temelii – 100 mii 
lei 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
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Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

834.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica Ştefan cel Mare, com. 
Ştefan cel Mare – 40 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: Bugetul 
ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

835.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Negresti - III, Biserica 
“Taierea Capului Sfantului Ioan 
Botezatorul” – reabilitare 
construcţie – 50 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
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politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

2013. 

836.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Dumesti – II, sat Valea 
Mare – continuare construcţie – 
50 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

837.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12-Sustinerea 
cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 170 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica din Parohia Tanacu 
(monument istoric) – clopotniţă – 
170 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: Bugetul 
ministerului Bugetul 
administratiei prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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PP-DD 

838.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de  170 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica din Parohia Burghelesti 
(monument istoric) 
– clopotniţă – 170 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

839.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Telejna, Com. Zapodeni – 
continuare construcţie – 50 mii lei
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: Bugetul 
ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

840.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
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Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- Sustinerea 
cultelor 

lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Sf. Ioan” II Vaslui – 
Complex ecleziastic 
construcţie nouă – 50 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: Bugetul 
ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

841.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Biserica 
„Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” suburbia 
Rediu, Vaslui – 40 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: Bugetul 
ministerului Bugetul 
administratiei prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

842.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului Grupa/Titlul 59-Titlul 
XAlte 
cheltuieli,art.12- Sustinerea 
cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Adormirea Maicii 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
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Domnului”, Vaslui – 40 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

ministerului Bugetul 
administratiei prezidentiale 

mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

843.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 25 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Sfântul Nicoale”, 
Vaslui – 25 mii lei  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului Bugetul 
administratiei prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

844.  
Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 25 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Constantin şi Elena” 
Cartier Gară, Vaslui – 25 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate capitolul si titlul 
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile ce le 
revin, potrivit  documetului de 
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Privatizare si 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

politica si strategie pe anul 
2013. 

845.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli Art. 13 – Contributia 
statului, pentru sprijinirea 
Bisericii 
Ortodoxe Romane din afara 
granitelor 

Se popune suplimentarea 
contribuţiei statului pentru 
sprijinirea Bisericii Ortodoxe 
Române din afara graniţelor cu 
5.000 mii lei. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în 
general nu beneficiează de 
spaţii proprii pentru activităţile 
religioase.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

846.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 20 mii 
lei pentru pictura la parohia 
Copşa Mică sat, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de pictură la parohia Copşa 
Mică (sat), judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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847.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 150 mii 
lei pentru Parohia Buzăiel, sat 
Buzăiel, judeţul Braşov 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de construcţie la Parohia 
Buzăiel, sat Buzăiel, judeţul 
Braşov  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

848.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli Art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 150 mii 
lei pentru Parohia Bod-Colonie, 
judeţul Braşov 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de construcţie la Parohia Bod-
Colonie, judeţul Braşov 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

849.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 60 mii 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare la biserica din 
Parohia Ţeline, comuna 
Brădeni, judeţul Sibiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli Art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

lei pentru lucrări de reabilitarea 
bisericii din  parohia Ţeline, 
comuna Brădeni, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

850.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 20 mii 
lei pentru lucrări de reabilitarea 
Bisericii Evanghelice Cristian, 
judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare la Biserica 
Evanghelică Cristian, comuna 
Cristian, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

851.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli Art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 40 mii 
lei pentru lucrări de reabilitare şi 
refacerea picturii Biserica Sfântul 
Nicolae, sat Nou, comuna Roşia, 
judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru politica 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare şi refacerea 
picturii din Parohia Sfântul 
Nicolae, sat Nou, comuna 
Roşia, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

852.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli Art. 12 – Susţinerea 
cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 40 mii 
lei pentru lucrări de pictură 
Biserica Sfântul Mihail şi Gavril, 
Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de pictură la biserica Sfântul 
Mihail şi Gavril, Tălmaciu, 
judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

853.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 10 mii 
lei pentru construirea unei capele 
mortuale la Biserica Sfântul 
Nicolae, Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea unei capele 
mortuale la Biserica Sfântul 
Nicolae, Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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854.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 90 mii 
lei pentru continuarea lucrărilor la 
Biserica din Mârşa, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor la Biserica 
din Mârşa, judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

855.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 50 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Buna Vestire” din comuna 
Apoldu de Jos, judeţul Sibiu 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

856.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
realizarea picturii pentru Biserica 
“Sfânta Treime” din oraşul 
Cisnădie, Judeţul Sibiu. 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor 

Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Guvernului. bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

857.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
GuvernuluiCapitolul 6701 
CULTURA, RECREERE SI 
RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 70 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Schimbarea la faţă” din comuna 
Păuca, sat Presaca judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

858.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli Art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfântul Nicolae” din oraşul 
Sălişte, sat Fântânele judeţul 
Sibiu. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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 urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

859.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli Art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfânta Treime” din comuna 
Răşinari,  judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

860.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfânta Cuv. Paraschiva” din 
comuna Gura Râului,  judeţul 
Sibiu. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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861.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfantul Nicolae” din comuna 
Loamneş, sat Armeni,  judeţul 
Sibiu. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

862.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune alocarea sumei de  
130 mii lei pentru Parohia  Sebeş 
V, Localitatea Sebeş, jud. Alba - 
continuare lucrări. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
efectuarea finisajelor. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

863.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului Capitolul 6701 
CULTURA, RECREERE SI 
RELIGIE 

Se propune alocarea sumei de  
130 mii lei pentru Parohia  Sebeş 
VII, localitatea Sebeş, Jud. Alba - 
pictură 
Autori: Comisia pentru politica 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor de 
pictură. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

 bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

864.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli Art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de   16,47 mii lei 
pentru Parohia  Sebeş VI, 
localitatea Sebeş, Jud. Alba - 
finalizarea lucrărilor. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei   
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

865.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de   167 mii lei 
pentru Parohia  Agnita III, 
localitatea Agnita, Jud. Sibiu - 
finalizarea lucrărilor. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei   
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

866.  
Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de   17 mii lei 
pentru Parohia  Iacobeni, Jud. 
Sibiu – lucrări reparaţii 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrările 
la Biserica din Iacobeni, judeţul 
Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

867.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 184 mii lei 
pentru Construire Capela  
Comuna Semlac jud. Arad 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si  
Deputat  Ştefan-Petru DALCA 
Grupul parlamentar PP-DD 

Continuare obiectiv de investiţii. 
Menţionăm că obiectivul este 
realizat in proportie de 30% . 
Finanţarea obiectivului 
reprezintă o mare prioritate 
pentru locuitorii comunei 
Semlac 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, 

 

868.  
Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 13 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 125 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa autorităţii publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de 
capital; alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere;  - sumă ce 
va fi transferată către bugetul 
local al municipiului Sighişoara 
cu destinaţia: „Pod peste Pârâul 
Saeş, strada Română din 
municipiul Sighişoara” 
 
Municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si deputat Sefer 
Cristian George; Grupul 
Parlamentar PP-DD  

locale, discuţii care au relevat 
importanţa acestui proiect 
pentru asigurarea condiţiilor de 
siguranţă în circulaţia rutieră. 
 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului 
autorităţilor publice locale, odată 
cu rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

869.  
Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 13 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa autorităţii publice 
locale, discuţii care au relevat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Grupa/Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de 
capital; alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere;  - sumă ce 
va fi transferată către bugetul 
local al municipiului Sighişoara 
cu destinaţia: „Demararea proiect 
de construire drum de legătură 
între strada Viilor şi cartierul 
Bărăgan şi pod peste Râul 
Târnava” 
 
Municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si deputat Sefer 
Cristian George; Grupul 
Parlamentar PP-DD  

importanţa acestui proiect 
pentru asigurarea condiţiilor de 
siguranţă în circulaţia feroviară 
respectiv siguranţă pietonală, în 
momentul de faţă foarte mulţi 
locuitori ai celor două cartiere 
utilizează infrastructura 
feroviară (pod) pentru a face 
legătura între cele două 
cartiere. 
 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului 
autorităţilor publice locale, odată 
cu rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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870.  
Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 13 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 2.828 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de 
capital; alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere;  - sumă ce 
va fi transferată către bugetul 
local al comunei Nadeş cu 
destinaţia: „Modernizarea DC 60  
Ţigmandru - Măgheruş” 
 
comuna Nadeş, jud. Mureş  
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si deputat Sefer 
Cristian George; Grupul 
Parlamentar PP-DD  

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa autorităţii publice 
locale, discuţii care au relevat 
importanţa acestui proiect 
pentru asigurarea condiţiilor 
minimale de utilizare a 
infrastructurii rutiere. 
 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului 
autorităţilor publice locale, odată 
cu rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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871.  
Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 
Grupa 51 
Articolul 02 (articol nou) 
Alineat 01 (alineat nou) 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 8.847 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de capital 
(articol nou); alineat 01 (alineat 
nou) Dezvoltarea infrastructurii 
sportive;  - sumă ce va fi 
transferată către bugetul local al 
municipiului Sighişoara cu 
destinaţia: „Bază sportivă stadion 
atletism şi fotbal cu teren de 
antrenament fotbal” 
municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si deputat Sefer 
Cristian George; Grupul 
Parlamentar PP-DD  

 
Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa autorităţii publice 
locale, discuţii care au relevat 
importanţa creării unei baze 
sportive moderne cu pistă 
pentru atletism şi teren de 
antrenament fotbal. 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului 
autorităţilor publice locale, odată 
cu rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 84 -

872.  
Secretariatul General al 
Guvernului – Anexa 3/13 – 
Capitol 50.01-Grupa/Titlu 59 – 
Art. 12 – sustinerea cultelor 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului de cheltuielio cu suma 
de 500 Mii lei pentru Mănăstirea 
Băile Herculane 
cu hramul „Naşterea Maicii 
Domnului- 8 septembrie”, jud 
Caraş Severin. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si deputat Blănariu 
Valentin; Grupul Parlamentar PP-
DD 

Suma este necesară pentru 
Surse de finantare: Bugetul de 
Stat 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.  Nu sunt 
precizate ordonatorul 
principal de credite, capitolul 
si titlul bugetar. De 
asemenea, mentionam ca 
ordonatorii principali de 
credite repartizeaza sumele 
din buget in raport cu 
sarcinile ce le revin, potrivit  
documetului de politica si 
strategie pe anul 2013. 

873.  
Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 100 mii 
lei pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Ilie 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
Autori Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

874.  
Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 50 mii lei 
pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Varvara 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
Autori  Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

875.  
Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 30 mii lei 
pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Nicolae 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
Autori  Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

876.  
Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 500 mii 
lei pentru obiectivul Continuarea 
lucrarilor la sediul administrativ al 
Episcopiei Devei si Hunedoarei 
Municipiul Deva Jud.Hunedoara 
Autori  Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesara pentru 
finalizarea lucrarilor déjà 
incepute. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

877.  
Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
lei pentru obiectivul Reabilitare si 
restaurare in vederea valorificarii 
turistice a bisericii din 
lemn,,Duminica Tuturor Sfiintilor,, 
POR 2007-2013  
Loc. Voinesti Jud. Dambovita 
 Autori Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

878.  
Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 650 mii 
lei pentru obiectivul Continuarea 
lucrarilor de reabilitare si 
restaurare  a bisericii 
,,Sf.Imparati Constantin si Elena,,
Loc. Moreni Jud. Dambovita 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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879.  
Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 1.000 mii 
lei pentru obiectivul Lucrari de 
consolidare si restaurare Biserica 
Brancoveneasca 
Loc. Doicesti Jud. Dambovita 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

880.  
Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 190 mii 
lei pentru obiectivul Finalizare 
picture Biserica Raciu 
Loc. Raciu Jud. Dambovita 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

881.  
Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului /Departamentul 
pentru proiecte de Infrastructura 
si Investitii Straine 

Se majorează bugetul  
Secretariatul General al 
Guvernului /Departamentul 
pentru proiecte de Infrastructura 
si Investitii Straine cu suma de 

Contractul a fost reziliat în 
23.07.2012. Suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrarilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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 51.500 mii lei pentru obiectivul 
Modernizarea şi reabilitarea 
drumului de centură a Mun. 
Târgovişte 
COD SMIS 1098 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

882.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 31 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparaţii Biserica Sf.Dumitru " 
Com. Naieni, jud. Buzau  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

883.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 10 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului „ 
Reparaţii Biserica Sf. Voevozi 
Mihail si Gavrila" Com. Naieni, 
jud. Buzau  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Privatizare si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

884.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Parohia II Rusetu" 
Com. Rusetu, jud. Buzau Autori: 
Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

885.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 35 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Biserica Scutelnici Sf. 
Adormire a Maici Domnului " 
Com. Scitelnici, jud. Buzau 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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886.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului  
„Reparatii Manastirea  Izvoranu  
Sf. Nicolaie " Sat. Izvoranu, com. 
Tisau, jud. Buzau Autori: Comisia 
pentru politica Economica, 
Reforma si Privatizare si Deputat 
Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

887.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Parohia Inaltarea Sf. 
Cruci " Municipiul Bucureşti  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

888.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 250 

Parohia se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „reabilitare sediu 
primărie" Localitatea Valea Mare 
Pravat, Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

889.  

Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 10 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Furnicoşi şi 
Biserica Valea Bradului" 
Localitatea Mihăeşti, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

890.  

Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 25 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Stroeşti" 
Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
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Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

891.  

Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 15 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Costeşti-
Vilsan Localitatea Musatesti, 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

892.  

Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 25 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Stroeşti" 
Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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893.  

Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 15 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Robaia 
Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

894.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Catedrala Sfântul Alexandru” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

895.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “  
Biserica Sfinţii Petru şi Pavel ” 

Finanţarea cheltuielilor curente 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 94 -

din Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

896.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Constantin şi 
Elena ” din Municipiul Alexandria, 
Judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

897.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

898.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adventistă Nr 1” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

899.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adventistă Nr 2” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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900.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă ” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

901.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Martorii lui Iehova” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

902.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Sfânta Vineri” din 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

dispoziţia Guvernului bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

903.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii Publice cu 
suma de 250 de mii de lei pentru 
finanţarea unităţii de sănătate 
publică “Spitalul Judeţean de 
Urgenţă” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 
 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare. Necesită 
finanaţare pentru recondiţionare 
pictură interior şi exterior. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

904.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Voievozi Mihail şi 
Gavril” din  Comuna Bragadiru, 
Judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare. Necesită 
finanaţare pentru recondiţionare 
pictură interior şi exterior.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

905.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfântul Dimitrie” din  
Comuna Bujoru, Judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Clădirea unităţii de cult este în 
degradare. Cheltuielile de 
reabilitare trebuiesc susţinute 
pentru a nu se pierde investiţia 
iniţială. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

906.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfântul Nicolae” din  
Comuna Cervenia, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avanasat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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907.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfânta Paraschieva” din  
Comuna Conţeşti, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

908.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni Adventistă” 
din  Comuna Conţeşti, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

909.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă” din  Comuna 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Conţeşti 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

910.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 
Constantin şi Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

911.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 
Constantin şi Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

912.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 
Constantin şi Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

913.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Mănăstirea Sfântul Nicolae” din  
comuna Năsturelu Năsturelu, 
judeţul Teleorman. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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914.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă” din  Comuna 
Comuna  Năsturelu , judeţul 
Teleorman. Autori: Comisia 
pentru politica Economica, 
Reforma si Privatizare si Deputat 
Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

915.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului ” din  comuna  
Pietrosani , judeţul Teleorman. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

916.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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din  comuna  Pietrosani , judeţul 
Teleorman. 
 Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

917.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Inaltarea Sf.Cruci ” din  
Comuna  Poroschia, judeţul 
Teleorman. Autori: Comisia 
pentru politica Economica, 
Reforma si Privatizare si Deputat 
Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

918.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 
din  comuna  Poroschia , judeţul 
Teleorman. Autori: Comisia 
pentru politica Economica, 
Reforma si Privatizare si Deputat 
Alin-Constantin Bucur       Grupul 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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parlamentar PPDD urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

919.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Sf Arhangheli ” din  
comuna  Smârdioasa , judeţul 
Teleorman. Autori: Comisia 
pentru politica Economica, 
Reforma si Privatizare si Deputat 
Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

920.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 
din  comuna  Smârdioasa , 
judeţul Teleorman. Autori: 
Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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921.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului ” din  comuna  
Storobaneasa , judeţul 
Teleorman. Autori: Comisia 
pentru politica Economica, 
Reforma si Privatizare si Deputat 
Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

922.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni Adventista” 
din  comuna  Storobaneasa , 
judeţul Teleorman. Autori: 
Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

923.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni Evanghelica” 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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din  comuna  Storobaneasa , 
judeţul Teleorman. Autori: 
Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

924.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Adormirea Maicii Domnului, 
municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

925.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sediul 
administrativ –Protoierie, 
Municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 107 -

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

926.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Tătărăştii de Sus, judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

927.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ciolăneşti, judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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928.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Călmăţuiu de Sus, judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

929.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
60 mii lei pentru Parohia 
Drăcşenei, judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

930.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia „Sf Ilie”, 
municipiul Roşiorii de Vede, 
judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

931.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia „Sfinţii 
Împăraţi Constantin Şi Elena”, 
municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

932.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Adormirea Maicii Domnului, 
municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

933.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sediul 
administrativ –Protoierie, 
Municipiul Roşiori de Vede, jud 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

934.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Tătărăştii de Sus, jud 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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935.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ciolăneşti, jud Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

936.  
 Se propune alocarea sumei de 

50 mii lei pentru Parohia 
Călmăţuiu de Sus, jud Teleorman
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

937.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Drăcşenei, jud Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

938.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
„Sf Ilie”, municipiul Roşiorii de 
Vede, jud Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

939.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru 
reabilitare + pictură la Biserica nr 
1 „Sf Gheorghe”, com 
Peretu, jud Teleorman 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare inclusive 
pictura internă şi externă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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 urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

940.  

Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii Schimbarea 
la faţă”, str. Mircea cel Bătrân nr. 
36, Constanţa – suma de 
100.000 lei  
Iniţiator: Razvan Condurateanu  

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor 
de cult. 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

941.  
Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
3000 mii lei pentru continuarea 
lucrării de construcţie la biserica 
„Hramul Sf.Pantelimon” din 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
Iniţiator: Razvan Condurateanu  

Se solicita admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării lăcaşului de cult: 
turnarea centurii superioare, 
construirea acoperişului, 
tencuieli interioare şi exterioare, 
pictură, mobilier din lemn. 
Investiţia este începută şi acest 
lăcaş sfânt reprezintă singurul  
loc de rugăciune a peste 400 de 
familii.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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942.  
Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
3000 mii lei pentru continuarea 
lucrării de construcţie la biserica 
„Hramul Sf.Pantelimon” din 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Iniţiator: Razvan Condurateanu  

Se solicita admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării lăcaşului de cult: 
turnarea centurii superioare, 
construirea acoperişului, 
tencuieli interioare şi exterioare, 
pictură, mobilier din lemn. 
Investiţia este începută şi acest 
lăcaş sfânt reprezintă singurul  
loc de rugăciune a peste 400 de 
familii.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

943.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Alocarea sumei de 1.400 mii lei 
pentru construirea bisericii din 
localitatea Făclia, comuna 
Saligny, jud. Constanţa.   
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
Iniţiator: Razvan Condurateanu  

Obiectiv investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

944.  
Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 

Se alocă suma de 750 000 lei - 
în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pentru 

Biserica Neagră reprezintă un 
obiectiv de patrimoniu cultural 
internaţional. Sistemul actual de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

obiectivul de investiţii “Înlocuirea 
sistemului de încalzire şi 
climatizare a Bisericii Negre din 
Brasov”. 
Alocarea se realizează către 
Biserica Neagră din Braşov. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

încălzire şi climatizare nu mai 
este funcţional fapt ce conduce 
la degradarea rapidă a 
întregului obiectiv. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

945.  
Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 500.000 lei – 
în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pentru 
obiectivul “ Construire capela 
ortodoxa in localitatea Racoş”. 
Alocarea se va face către 
Primaria Racoş. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste- PP DD ) 

Construirea şi amenajarea unei 
capele în comuna Racoş se 
impune în conformitate cu 
normele Uniunii Europene în 
vigoare şi va fi ridicată în zona 
Cimitirului Reformat. (Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

946.  
Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al 
Guvernului/Departamentul 
pentru proiecte de infrastructură 
şi investiţii străine 

Se alocă suma de 20.000.000 lei 
- în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului privind 
obiectivul “Realizare aeroport în 
localitatea Ghimbav “. Alocarea 
se va face către Consiliul 
Judeţean Braşov. 
Senator Marius Coste – PP DD ) 

Construirea aeroportului la 
Ghimbav reprezintă un pol de 
dezvoltare regională de 
importanţă strategică. (Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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 anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

947.  
Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al 
Guvernului/Departamentul 
pentru proiecte de infrastructură 
şi investiţii străine 

Se alocă suma de 150.000.000 
lei – în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului privind 
obiectivul “ Suplimentare fonduri 
în vederea realizării autostrăzii 
Comarnic – Braşov “. Alocarea 
se va face către Consiliul 
Judeţean Braşov. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD) 
Senator Marius Coste – PP DD) 

Una dintre priorităţile din 
domeniul infrastructurii o 
reprezintă realizarea autostrăzii 
Comarnic – Braşov, aceasta 
reprezentînd una dintre cele 
importante artere de 
comunicare rutieră la nivel 
naţional. (Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

948.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
Judetul Constanta- Oras 
Navodari 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat Tararache 
Mihai 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 
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Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

949.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
Judetul Constanta- Oras 
Navodari 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

950.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
Judetul Constanta- Oras 
Navodari 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 
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951.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 200 mii lei 
Dotari biserica Sf.Paraschiva  din 
Mamaia Sat. 
Judetul Constanta- Oras 
Navodari 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

952.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult cu 100 mii lei 
Imprejmuire cimitir ortodox 
Mamaia Sat si iluminat alei. 
Judetul Constanta- Oras 
Navodari 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 
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953.  
Anxa nr. 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului  
67.01 Lăcaşuri de cult 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 000 lei 
Finalizare lucrari de finisare 
interior si exterior  ,, Biserica Sf. 
Nicolae”, Oraş Năvodari, Judeţul 
ConstanţaAutori: Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

954.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
Judetul Constanta- Oras 
Navodari 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

955.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
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Cuvioasa Parascheva  
 
Judetul Constanta- Oras 
Navodari 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

pe anul 2013 utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

956.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
Judetul Constanta-  Oras 
Navodari 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

957.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 2000 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Lumina  
Judetul Constanta- Comuna 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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 Lumina 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

rezervă la dispoziţia Guvernului anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

958.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

 Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  1500 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Oituz 
Judetul Constanta- Comuna 
Lumina 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

959.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  2220 mii lei  
Lucrari de consolidare si reparatii 
la biserica crestin-ortodoxa ' Sf. 
Arhangheli Mihail si Gavril' 
Judetul Constanta-  Comuna 
Nicolae Balcescu 
Autori: Comisia pentru politica 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

960.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 203 mii lei 
Constructie acoperis biserica  
Judetul Constanta- Comuna 
Fantanele 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

961.  
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 225 mii lei  
 Reparatii pictura exterioara 
biserica  
Judetul Constanta- Comuna 
Fantanele 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 123 -

Camera Deputaţilor 

962.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Alocarea sumei de 400.000 lei 
pentru finalizarea picturii 
interioare la Biserica Sf. 
Constantin şi Elena, oraşul 
Rovinari. 
          Autori: Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si  Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat, Niculina 
Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Biserica Sf. Constantin şi Elena 
este un lăcaş de cult important  
în viaţa comunităţii locale. 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de stat: 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.   De 
asemenea, mentionam ca in 
bugetul Ministerului Culturii 
nu sunt prevazute sume cu 
aceasta destinatie. Totodata, 
precizam ca ordonatorii 
principali de credite 
repartizeaza sumele din 
buget in raport cu sarcinile ce 
le revin, potrivit  documetului 
de politica si strategie pe anul 
2013. 

963.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Alocarea sumei de 60.000 lei 
pentru reabilitare Biserica Sfântul 
Gheorghe , oraşul Ţicleni. 
          Autori: Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si  Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat, Niculina 
Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Biserica Sfântul Gheorghe este 
un lăcaş de cult important în 
viaţa comunităţii locale din 
oraşul Ţicleni. 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de stat: 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.   De 
asemenea, mentionam ca in 
bugetul Ministerului Culturii 
nu sunt prevazute sume cu 
aceasta destinatie. Totodata, 
precizam ca ordonatorii 
principali de credite 
repartizeaza sumele din 
buget in raport cu sarcinile ce 
le revin, potrivit  documetului 
de politica si strategie pe anul 
2013. 
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964.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrarilor 
Bisericii ortodoxe din satul Farau, 
comuna Farau,  Judetul Alba 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat Cornel 
George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Lucrarea este inceputa din 
2010, nu are acoperis si cupole, 
risca degradarea, nu exista 
alternative pentru enoriasii 
crestin-ortodocsi in localitate 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

965.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 100 mii lei 
Parohiei Ortodoxe nr.IV, 
Str.Lunga, nr.6, Ocna Mures, 
Judetul Alba 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Cartierul Uioara de sus nu are 
biserica, slujbele se oficiaza 
intr-o cladire improvizata, 
terenul viitoarei biserici nu a fost 
platit integral inca.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

966.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru finalizare constructie 
biserica - Parohiei Ortodoxe din 
comuna Radesti, Judetul Alba 
Autori: Comisia pentru politica 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Biserica in care se oficiaza 
astazi slujbele va fi retrocedata 
comunitatii Greco-catolice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat Cornel 
George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Crestinii ortodocsi vor pierde 
lacasul de cult.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

967.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 496 mii lei pentru 
finanţare realizare biserică 
parohia I Săcele 
Judetul Constanta-  Comuna 
Sacele 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

968.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 400 mii lei  Pavare curţi 
şcoli sat Istria si sat Nuntaşi 
Judetul Constanta-  Comuna 
Istria 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Camera Deputaţilor urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

969.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 800 mii lei  Studiu de 
fezabilitate şi construire gradiniţa 
în localitatea Mihai Viteazu 
Judetul Constanta-  Comuna 
Mihai Viteazu 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie. 
 Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

970.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 373,822 mii lei 
 Reabilitare şcoală sat Corbu  
Judetul Constanta- Comuna 
Corbu 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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971.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 400 mii lei  
Pavare curţi şcoli sat Istria si sat 
Nuntaşi 
Judetul Constanta-  Comuna 
Istria 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

972.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 200 mii lei pentru 
finanţare construire gradiniţa sat 
Nuntaşi 
 
Judetul Constanta-  Comuna 
Istria 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 Continuare obiectiv de investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

973.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.   De 
asemenea, mentionam 
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Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
Judetul Constanta- Oras 
Navodari 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 

bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile ce le revin, potrivit  
documetului de politica si 
strategie pe anul 2013. 

974.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
Judetul Constanta- Oras 
Navodari 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.   De 
asemenea, mentionam 
bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile ce le revin, potrivit  
documetului de politica si 
strategie pe anul 2013. 

975.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
Judetul Constanta- Oras 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.   De 
asemenea, mentionam 
bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
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Navodari 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 sarcinile ce le revin, potrivit  
documetului de politica si 
strategie pe anul 2013. 

976.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 200 mii lei 
Dotari biserica Sf.Paraschiva  din 
Mamaia Sat. 
Judetul Constanta-  Oras 
Navodari 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.   De 
asemenea, mentionam 
bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile ce le revin, potrivit  
documetului de politica si 
strategie pe anul 2013. 

977.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult cu 100 mii lei 
Imprejmuire cimitir ortodox 
Mamaia Sat si iluminat alei. 
Judetul Constanta-  Oras 
Navodari 
Autori: Comisia pentru politica 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
potrivit OG nr.82/2001 nu se 
pot aloca fonduri cu aceasta 
destinatie. 
Totodata, mentionam ca, 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.    
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Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

978.  
Anxa nr. 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului  
67.01 Lăcaşuri de cult 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 000 lei 
Finalizare lucrari de finisare 
interior si exterior  ,, Biserica Sf. 
Nicolae”, Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.   De 
asemenea, mentionam 
bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile ce le revin, potrivit  
documetului de politica si 
strategie pe anul 2013. 

979.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
Judetul Constanta- Oras 
Navodari 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.   De 
asemenea, mentionam 
bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile ce le revin, potrivit  
documetului de politica si 
strategie pe anul 2013. 
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980.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
Judetul Constanta- Oras 
Navodari 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.   De 
asemenea, mentionam 
bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile ce le revin, potrivit  
documetului de politica si 
strategie pe anul 2013. 

981.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
Judetul Constanta- Oras 
Navodari 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.   De 
asemenea, mentionam 
bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile ce le revin, potrivit  
documetului de politica si 
strategie pe anul 2013. 

982.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 2000 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Lumina  
Judetul Constanta- Comuna 
Lumina 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

983.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

 Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  1500 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Oituz  
Judetul Constanta- Comuna 
Lumina 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata.   De 
asemenea, mentionam 
bugetele ordonatorilor 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu 
sarcinile ce le revin, potrivit  
documetului de politica si 
strategie pe anul 2013. 

984.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  2220 mii lei  
Lucrari de consolidare si reparatii 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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la biserica crestin-ortodoxa ' Sf. 
Arhangheli Mihail si Gavril' 
Judetul Constanta- Comuna 
Nicolae Balcescu 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţior 

si urban 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

985.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 203 mii lei 
Constructie acoperis biserica  
Judetul Constanta- Comuna 
Fantanele 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

986.  
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 225 mii lei  
 Reparatii pictura exterioara 
biserica  
Judetul Constanta- Comuna 
Fantanele 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
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 Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Tararache 
Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Guvernulu finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

987.  
Legea bugetului de stat pe 2013 
Secretariatul general al 
guvernului Anexa nr. 3/13/02 
pag. 11 Cap. 6701 Titlu 59 Art. 
12 

Alocarea sumei de 411 mii lei 
pentru Biserica Ortodoxă Sfinţii 
Mihail şi Gravril, Sat Vechi, 
comuna Fântânele, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si DEPUTAT PSD 
ANGHEL STANCIU 

Necesită fonduri pentru 
reabilitare termică, grad 
reparaţii curente. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

988.  
Legea bugetului de stat pe 2013 
Secretariatul general al 
guvernului Anexa nr. 3/13/02 
pag. 11 Cap. 6701 Titlu 59 Art. 
12 

Alocarea sumei de 94,5 mii lei 
pentru Biserica Ortodoxă Sfinţii 
Mihail şi Gravril, Sat Vechi, 
comuna Fântânele, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si DEPUTAT PSD 
ANGHEL STANCIU 

Necesită fonduri pentru 
finalizare construcţie şi 
amenajare Biserică. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
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ale Guvernului. 

989.  
Legea bugetului de stat pe 2013 
Secretariatul general al 
guvernului Anexa nr. 3/13/02 
pag. 11 Cap. 6701 Titlu 59 Art. 
12 

Alocarea sumei de451,7 mii lei 
pentru Biserica Romano-
Catolică, comuna Fântânele, 
judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si DEPUTAT PSD 
ANGHEL STANCIU 

Necesită fonduri pentru 
finalizare construcţie. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

990.  
Legea bugetului de stat pe 2013 
Secretariatul general al 
guvernului Anexa nr. 3/13/02 
pag. 11 Cap. 6701 Titlu 59Art. 
12 

Alocarea sumei de 737 mii lei 
pentru Restaurarea Bisericii 
Ortodoxe ,,Sf. Ioan cel Nou”, 
Şipote, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si DEPUTAT PSD 
ANGHEL STANCIU 

Necesită fonduri pentru 
finalizare construcţie. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

991.  
Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Continuare lucrări Autostrada 

Obiectiv important pentru 
comunitatea regională şi 
naţională.  
Sursa de finanţare  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu este 
clar formulata, nu sunt 
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Transilvania 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Adrian Gurzău 
deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului – Departamentul 
pentru proiecte de interes 
naţional şi investiţii străine 

precizate capitolul si titlul  
bugetar. De asemenea, 
mentionam ca fiecare 
ordonator principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013.  

992.  
Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 900 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de constructie 
Hidrocentrala Tarnita-Lapustesti 
in comuna Rasca, judetul Cluj;  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siAdrian Gurzău 
deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Rasca trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului – Departamentul 
pentru proiecte de interes 
naţional şi investiţii străine 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  in 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului nu 
sunt prevazute fonduri cu 
aceasta destinatie neexistand 
baza legala pentru aceasta. 
De asemenea, sursa de 
finantare nu este clar 
formulata, nu sunt precizate 
capitolul si titlul  bugetar. 
Totodata, mentionam ca 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

993.  
Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează de la 
2.257.584 mii lei la 3.741.598 mii 

Această sumă este necesară 
pentru continuarea lucrărilor la 
autostrăzile de pe Coridorul IV 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
fiecare ordonator principal de 
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Capitol 8400 
Grupa/Titlul 56 
TITLUL VIII PROIECTE CU 
FINANŢARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
(FEN) POSTADERARE 
 

lei. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat PDL 
Alexandru NAZARE 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pan European. În lipsa unei 
alocări suficiente, există riscul 
de întrerupere a acestor lucrări, 
termenele de finalizare fiind 
astfel puse în pericol. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

994.  
Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitol 8401 
Grupa/Titlul 56 
TITLUL VIII PROIECTE CU 
FINANţARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
(FEN) POSTADERARE 
Articol 03 
Programe din Fondul de 
Coeziune (FC) 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează de la 
1.492.823 mii lei la 2.675.969 mii 
lei. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat PDL 
Alexandru NAZARE 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru continuarea lucrărilor de 
infrastructură finanţate din 
Fondul de Coeziune, pentru 
evitarea întârzierilor în ceea ce 
priveşte termenele contractate, 
în lipsa unei alocări suficiente. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

995.  
Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 
COD OBIECTIV 415 
AUTOSTRADA BRAŞOV-
CLUJ-BORŞ 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează cu 
sumele estimate pentru anii 2014 
şi 2015. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat PDL 
Alexandru NAZARE 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura respectarea 
termenilor acordului de 
modificare încheiat cu 
contractorul şi pentru a se 
finaliza construcţia tronsonului 
Suplacu de Barcău – Borş. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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996.  
Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 
COD OBIECTIV 418 
PROIECT REABILITARE 
DRUMURI NAŢIONALE ETAPA 
A VI-A ( 1112 KM) 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează cu 
sumele estimate pentru anii 2014 
şi 2015. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat PDL 
Alexandru NAZARE 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura respectarea 
termenilor contractelor încheiate 
pentru reabilitarea drumurilor 
naţionale în cadrul acordurilor 
de finanţare încheiate cu Banca 
Europeană de Investiţii şi pentru 
finalizarea acestor lucrări de 
reabilitare în cursul anului 2013. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

997.  
Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 
COD OBIECTIV 369 
MODERNIZAREA CENTURII 
RUTIERE A MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI ÎNTRE A1 - DN 7 
ŞI DN 2 - A2 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează cu suma 
de 250.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Deputat PDL Alexandru NAZARE
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura respectarea 
termenilor contractelor încheiate 
cu constructorii, având în 
vedere nevoia continuării 
lucrărilor de modernizare a 
centurii rutiere a municipiului 
Bucureşti pentru a acomoda 
traficul de tranzit. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

998.  
Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 
COD OBIECTIV 383 
LARGIRE LA 4 BENZI 
CENTURA BUCUREŞTI SUD 
INTRE A2 KM.23+600 SI A1 
KM.55+520 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează cu suma 
de 300.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat PDL 
Alexandru NAZARE 
 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura respectarea 
termenilor contractelor încheiate 
cu constructorii, având în 
vedere necesitatea continuării 
lucrărilor de modernizare a 
centurii rutiere a municipiului 
Bucureşti şi numeroasele 
devansări ale termenului de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finalizare a acestui obiectiv de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului  

2013. 

999.  
Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 
COD OBIECTIV 988 
AUTOSTRADA LUGOJ-DEVA 
 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează cu suma 
de 100.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat PDL 
Alexandru NAZARE 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura respectarea 
termenului de finalizare a 
lucrărilor privind acest obiectiv 
de investiţii. Un lot al autostrăzii 
Lugoj-Deva are ca termen de 
finalizare anul 2013, iar pentru 
alte 3 loturi ar trebui să 
demareze lucrările, lucru ce nu 
ar fi posibil în lipsa unei alocări 
suficiente care să acopere 
costurile. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

1000.
Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 
COD OBIECTIV 989 
AUTOSTRADA ORĂŞTIE-
SIBIU 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează cu suma 
de 500.000 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat PDL 
Alexandru NAZARE 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura respectarea 
termenului de finalizare a 
lucrărilor privind acest obiectiv 
de investiţii, care este anul 
2013. Lipsa unei alocări 
suficiente în buget ar atrage 
după sine devansarea 
termenului de decontare a 
plăţilor în condiţiile în care 
obiectivul principal al Guvernului 
USL este absorbţia fondurilor 
europene. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

1001.
Anexa 3 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 
COD OBIECTIV 991 
AUTOSTRADA NĂDLAC-ARAD 
 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează cu suma 
de 100.000 mii lei. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat PDL 
Alexandru NAZARE 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura respectarea 
termenului de finalizare a 
lucrărilor privind acest obiectiv 
de investiţii. Un lot al autostrăzii 
Nădlac-Arad are ca termen de 
finalizare anul 2013, iar cel de-
al doilea trebuie relicitat.  
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

1002.
Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 
COD OBIECTIV 1041 
Varianta de ocolire a 
municipiului Satu Mare 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se diminuează cu 100.000 
mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat PDL 
Alexandru NAZARE 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma alocată în proiectul legii 
bugetului de stat pentru anul 
2013 pentru realizarea variantei 
de ocolire a municipiului Satu 
Mare este nerealistă, în 
condiţiile în care pentru acest 
obiectiv de investiţii faza de 
proiectare încă nu este 
finalizată. Din diminuarea sumei 
prevăzute se poate asigura 
finanţarea altor obiective de 
investiţii pentru care lucrările au 
fost deja demarate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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1003.
Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 
COD OBIECTIV 1042 
Varianta de ocolire Târgu Jiu 
 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se diminuează cu 100.000 
mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siDeputat PDL 
Alexandru NAZARE 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma alocată în proiectul legii 
bugetului de stat pentru anul 
2013 pentru realizarea variantei 
de ocolire a municipiului Târgu 
Jiu, este nerealistă în condiţiile 
în care obiectivul este abia în 
stadiul de proiect. Din 
diminuarea sumei prevăzute se 
poate asigura finanţarea altor 
obiective de investiţii pentru 
care lucrările au fost deja 
demarate. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

1004.
Anexa nr. 3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune alocarea  sumei de 
186 mii lei , pentru   intabularea 
islazului comunal . 
Comuna Viisoara Judetul 
Teleorman. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
intabularea islazului comunal 
,facand parte din proiectele  ce 
trebuiesc initiate/continuate  
urgent in comuna Viisoara, in 
vederea dezvoltarii durabile a 
localitatii  . 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

1005.
Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Cod obiectiv 3 

Se propune suplimentarea 
bugetului SGG- Anexa 3/13/29 
cu suma de 16.000 mii lei pentru 
realizarea  studiului de 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea studiului de 
fezabilitate privind construcţia 
"Autostrăzii Sudului", inclusă în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
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Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate şi alte studii. 
Titlul 8401 TRANSPORTURI 
eneral al Guvernului 

fezabilitate al obiectivului de 
investiţii "Autostrada Sudului " . 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

reţeaua centrală TEN-T 
începând cu 2014. Autostrada 
va lega capitala direct de 
Craiova, în această zonă fiind 
necesară infrastructura 
adecvată, care să lege Craiova 
de coridoarele europene şi care 
să permită uzinei Ford să 
producă şi să exporte la 
capacitate maximă şi pentru 
dezvoltarea economică a 
regiunii S-V Oltenia.
Sursa de finaţare: Bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 

prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

1006.
Secretariatul General al 
Guvernului  
-Anexa 3/13/29 
Cod obiectiv - 872 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului SGG- Anexa 3/13/29 
cu suma de 50.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
"Centura de ocolire Craiova 
varianta Sud - DN56- DN 55- DN 
6" 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru decongestionarea 
traficului greu din Municipiul 
Craiova. 
Obiectiv de investiţii deja 
contractat şi cu ordin de 
începere. 
Sursa de finaţare: Bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, mentionam ca 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
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prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

1007.
Secretariatul General al 
Guvernului  
-Anexa 3/13/29 
Cod obiectiv - 873 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului SGG- Anexa 3/13/29 
cu suma de 12.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
"Varianta de ocolire Craiova Sud"
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Senator PDL - 
Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru decongestionarea 
traficului greu din Municipiul 
Craiova. 
Obiectiv de investiţii deja 
contractat şi cu ordin de 
începere. 
Sursa de finaţare: Bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, mentionam ca 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

1008.
Secretariatul General al 
Guvernului  
-Anexa 3/13/29 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului SGG- Anexa 3/13/29 
cu suma de 60.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 

Obiectiv de investiţii necesar a 
se realiza datorită stării precare 
a sistemului rutier care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
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"Consolidare şi amenajare 
scurgere ape DN 55 - km 4+400 
- 71+100 Craiova - Bechet " 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

acest drum. 
Obiectiv de investiţii aflat în 
procedură de licitaţie pentru 
adjudecarea constructorului.
Sursa de finaţare: Bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, mentionam ca 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.. 

1009.
Secretariatul General al 
Guvernului  
-Anexa 3/13/29 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului SGG- Anexa 3/13/29 
cu suma de 100.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii "Modernizare DN55A 
km 0+000 - km 92+000 Calafat - 
Bechet" 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-

Obiectiv de investiţii necesar a 
se realiza datorită stării precare 
a sistemului rutier care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
acest drum. 
Obiectiv de investiţii cu 
indicatorii tehnico-economici 
deja aprobaţi prin HG 
nr.1513/02.12.2009 .
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
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Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

asemenea, mentionam ca 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.. 

1010.
Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se solicită suma de 2000 mii lei 
pentru realizarea cadastrului, 
com. Farcasa, jud. Maramureş 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat PDL  
Mircea Man şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernlui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

1011.
Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului -  CNADNR 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Secretariatului General 
al Guvernului - CNADNR, Anexa 
3/24 cu suma de 80 000 mii lei 
pentru lucrări la „Varianta de 
ocolire a Municipiului Iaşi, etapa 
II – Varianta Sud”, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 

Solicit adoptarea 
amendamentului în vederea 
îndeplinirii următoarelor 
deziderate: 

- descongestionarea 
traficului din municipiul 
Iaşi; 

- sporirea considerabilă a 
capacităţii de circulaţie; 

- reducerea degradării şi a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Privatizare si 

Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Deputat PDL Petru MOVILĂ 

uzurii arterelor existente, 
datorită suprasolicitărilor 
cauzate de  traficul greu; 

- reducerea semnificativă 
a poluării mediului prin 
reducerea noxelor şi 
zgomotului;      

- realizarea legăturilor între 
reţelele de transport care 
atrag fluxuri de mărfuri. 

 Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat -  Secretariatul General al 
Guvernului - CNADNR 

1012.
Anexa nr. 3/13 
Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 225 mii lei 
pentru o noua legislatie de 
combatere a cersetoriei si 
vagabondajului. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
este incomplet formulat, fara 
capitol si titlu bugetar. 
Mentionam ca in bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului nu sunt prevazute 
sume cu aceasta destinatie, 
neexistand baza legala.  
De asemenea, sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
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bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

1013.
Anexa nr.3 /13 
Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 4500 mii lei  
bugetului pentru descentralizare 
autentica prin transferul 
proprietatilor din teritoriu ale 
ministerelor la administratiile 
publice locale si desfiintarea 
structurilor centralizate de 
gestiunea lor. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
este incomplet formulat, fara 
capitol si titlu bugetar. 
Mentionam ca in bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului nu sunt prevazute 
sume cu aceasta destinatie, 
neexistand baza legala.  
De asemenea, sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului.lui. 

1014.
 Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Cod obiectiv 415  
Autostrada Transilvania Braşov-
Cluj- Borş 
Propuneri 2013.....188.368 mii 
lei 

Solicităm suplimentarea sumelor 
alocate acestei investiţii cu suma 
de 211.632 mii lei. 
Propuneri 2013..... 400.000 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Grupurile parlamentare ale 

Suplimentarea fondurilor este 
necesară pentru finanţarea 
tronsonului Cluj-Napoca-
Oradea, o parte din acesta fiind 
deja aprobat, iar termenul de 
finalizare depăşit. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
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UDMR din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. Totodata 
mentionam ca, fiecare 
ordonator principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

1015.
Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Cod obiectiv 415 
Autostrada Transilvania  
Secţiunea 3C Suplacu de 
Barcău-Borş 64,5 km 
Propuneri 2013.....188.368 mii 
lei 

Solicităm alocarea sumei de 
660.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Suma solicitată acoperă 
jumătate din cheltuielile 
necesare finalizării obiectivului 
de investiţii. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

1016.
Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Refacere şi consolidare DN19B 

Solicităm alocarea sumei de 
87.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Cseke Attila, Szabó 

Starea drumului DN19B justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie de consolidare. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Săcueni (jud. Bihor) – Nuşfalău 
(jud. Sălaj) 56 km 

Ödön – deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Guvernului Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. Totodata 
mentionam ca, fiecare 
ordonator principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

1017.
Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Modernizare DN19E Biharea – 
Chiribiş 38,91 km  

Solicităm alocarea sumei de 
22.500 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Cseke Attila, Szabó 
Ödön – deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Starea drumului DN19E justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie urgentă de lucrări de 
modernizare. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. Totodata 
mentionam ca, fiecare 
ordonator principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
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utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

1018.
Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Reabilitare DN1H Zalău – Aleşd 

Solicităm alocarea sumei de 
20.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Cseke Attila, Szabó 
Ödön – deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Drumul are nevoie urgentă de 
reabilitare din cauza structurii 
de rezistenţă deteriorate. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. Totodata 
mentionam ca, fiecare 
ordonator principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

1019.
Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
Cod obiectiv 980 
Variantă ocolitoare Săcueni 
 
Propiect 2013  

Solicităm suplimentarea sumei 
prevăzute cu 5.241 mii lei 
Propiect 2013  
credite bugetare ....20.000 mii lei
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 

Suma este necesară finalizării 
investiţiei. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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credite bugetare ....14.759 mii 
lei 

Privatizare si Cseke Attila, Szabó 
Ödön – deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. Totodata 
mentionam ca, fiecare 
ordonator principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

1020.
Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă ocolitoare Salonta 

Solicităm alocarea sumei de 
20.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă, diminuării 
poluării în localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. Totodata 
mentionam ca, fiecare 
ordonator principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
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utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

1021.
Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă ocolitoare Valea lui 
Mihai 

Solicităm alocarea sumei de 
3.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si 
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, nu se precizeza 
capitolul si titlul bugetar care 
urmeaza a fi modificat. 
Totodata mentionam ca, 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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1022.
Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire Cristuru 
Secuiesc DN 13C în 
continuarea Cristuru Secuiesc- 
Feleac-Mureni (judeţul Mureş) 
 
 

Suplimentarea cheltuielilor 
privind transporturile cu suma de 
10.000 mii lei. 
Fişă de investiţie 
Variantă de ocolire Cristuru 
Secuiesc DN 13C în continuarea 
Cristuru Secuiesc- Feleac-Mureni 
(judeţul Mureş) 
Propuneri  2013 .....10.000 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Antal István, Korodi 
Attila, Moldován Iosif, Kelemen 
Hunor, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, nu se precizeza 
capitolul si titlul bugetar care 
urmeaza a fi modificat. 
Totodata mentionam ca, 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

1023.
Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire Odorheiu 
Secuiesc DN 12C Odorheiu 

Suplimentarea cheltuielilor 
privind transporturile cu suma de 
10.000 mii lei. 
Fişă de investiţie 
Variantă de ocolire Odorheiu 
Secuiesc DN 12C Odorheiu 
Secuiesc-Feliceni-Băile Szejk 

Pentru acest obiectiv există deja 
SF elaborat, suma solicitată 
fiind necesară demarării 
lucrărilor. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Secuiesc-Feliceni-Băile Szejk  
 

Propuneri 2013....10.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Antal István, Korodi 
Attila, Moldován Iosif, Kelemen 
Hunor, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

Guvernului proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
asemenea, nu se precizeza 
capitolul si titlul bugetar care 
urmeaza a fi modificat. 
Totodata mentionam ca, 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.i. 

1024.
Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire a oraşului 
Huedin pe E60 şi DN1 

Suplimentarea cheltuielilor 
privind transporturile cu 10.000 
mii lei pentru acest obiectiv de 
investiţii 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare siMáté András 
Levente, lider Grup parlamentar 
UDMR din Camera Deputaţilor 

Documentaţia pentru pregătirea 
acestei investiţii a fost 
elaborată, propunem demararea 
investiţiei propriu-zise. 
 
Sursa: Sursa: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. De 
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asemenea, nu se precizeza 
capitolul si titlul bugetar care 
urmeaza a fi modificat. 
Totodata mentionam ca, 
fiecare ordonator principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

1025.
Anexa nr. 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
 
67015912 Susţinerea 
cultelor....30.262 mii lei 

Se propune majorarea sumei 
alocate lăcaşurilor de cult cu 
suma de 32.912 mii lei 
 
67015912 Sustinerea cultelor...... 
63.174 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Márton Arpád, 
deputat UDMR 

Revenirea la nivelul finanţării 
din anul 2012 este absolut 
necesară pentru îndeplinirea 
obiectivelor programului de 
restaurare şi conservare a 
lăcaşurilor de cult ca 
monumente istorice, amenajare 
de muzee specifice, toate 
acestea fiind parte a 
patrimoniului naţional. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

1026.
 
  Anexa 3/13 

Reabilitare fatada Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” 
Lugoj 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Sorin Stragea, 
deputat PSD 

Monument istoric Se propune respingerea 
amendamentului intrucat este 
incomplet si neclar formulat. 
Nu se precizeaza capitolul si 
titlul bugetar. De asemenea, 
nu se precizeaza sursa de 
finantare. 
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1027.
 
  Anexa 3/13 

Constructie Biserica „Sf.Ioan 
Botezatorul” Lugoj 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Sorin Stragea, 
deputat PSD 

Finalizare constructie  Se propune respingerea 
amendamentului intrucat este 
incomplet si neclar formulat. 
Nu se precizeaza capitolul si 
titlul bugetar. De asemenea, 
nu se precizeaza sursa de 
finantare. 

1028.
 
  Anexa 3/13 

Executie pictura interioara 
Biserica „Pogorarea Sf.Duh” 
Lugoj 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Sorin Stragea, 
deputat PSD 

Finalizare lucrari Se propune respingerea 
amendamentului intrucat este 
incomplet si neclar formulat. 
Nu se precizeaza capitolul si 
titlul bugetar. De asemenea, 
nu se precizeaza sursa de 
finantare. 

1029.
 
 Anexa 3/13 

Reconstructie Biserica „Sf. Iosif 
Cel Nou de la Partos” Lugoj 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Sorin Stragea, 
deputat PSD 

Alunecare teren Se propune respingerea 
amendamentului intrucat este 
incomplet si neclar formulat. 
Nu se precizeaza capitolul si 
titlul bugetar. De asemenea, 
nu se precizeaza sursa de 
finantare. 

1030.
Anexa 3/13 SGG  
Capitolul 67.01 

Prevederea în Buget a sumei de 
6.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
reabilitarea clădire la obiectivul:  
Reabilitare Liceu Tehnologic 
„Eremia Grigorescu” în oraşul 
Mărăseşti, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat PP-DD – 
Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
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 bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

1031.
Anexa nr.3/13  
SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Capitol Bugetar 67.01 Lacasuri 
de cult 

Prevederea în Buget a sumei de 
10.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Reabilitare acoperiş Biserica 
Sf. Paraschiva” în comuna 
Suraia, Jud. Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat PP-DD – 
Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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1032.   Secretariatul General al 
Guvernului Anexa nr. 3/13  
 

Alocarea sumei de 10.000.000 
lei pentru repatrierii cetatenilor 
decedati in diaspora  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

In vederea incheierii nei situatii 
de ordin moral si administrativ 
privitor la cetatenii romani 
decedati in strainatate si a 
solutionarii acesteia, este 
necesara alocarea de fonduri 
strict pentru acest capitol. 
Sursa de finantare: sume 
alocate din bugetul de stat: 
Anexa nr. 3 / 14 / 02 capitolul 
5001 –/titlul 01-cheltuieli 
curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
activitatea privind sprijinul 
acordat românilor de 
pretutindeni a fost preluată de 
Ministerul Afacerilor Externe, 
potrivit Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.96/2012, iar 
sumele aferente acesteia nu 
mai sunt prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

1033.  Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului, Secretariatului  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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 General al Guvernului, Anexa nr. 
3/13/02a  cu suma de 500 000 
lei în vederea restaurării şi 
consolidării Bisericii Trei Ierarhi, 
Iaşi. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
 
Senator Mihaela Popa, PNL  

restaurarea şi consolidarea 
Bisericii Trei Ierarhi Iasi, având 
în vedere că acest monument 
inconfundabil, veche vatră a 
culturii şi spiritualităţii din 
Moldova, zace în schele de 
peste 20 de ani. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 

sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

1034.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 392 
442 lei pentru construirea 
Protoieriei Covurlui 
(Arhiepiscopia Dunării de Jos) 
din comuna Pechea, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  
continuarea lucrărilor de 
construcţie a Protoieriei 
Covurlui din comuna Pechea, 
judeţul Galaţi având în vedere 
faptul că în acest moment 
lucrările, în vederea executării 
acestei construcţii, sunt în curs 
de execuţie iar în prezent 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
 
Senator PP-DD Nicolae Marin 
Deputat PP-DD Eugen Chebac 

membrii Protoieriei Covurlui îşi 
desfăşoară activitatea într-un 
sediu în regim de chirie. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

1035.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 341 
mii lei pentru începerea lucrărilor 
de pictură de la biserica cu 
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil”, din cadrul parohiei 
Pechea III, comuna Pechea, 
judeţul Galaţi, protopopiatul 
Covurlui. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
începerea lucrărilor de pictură 
de la biserica cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, din 
cadrul parohiei Pechea III, 
comuna Pechea, judeţul Galaţi, 
protopopiatul Covurlui, având în 
vedere faptul că biserica este 
terminată iar devizul privind 
lucrările de pictură propuse de 
Comisia de Pictură 
Bisericească au fost aprobate 
în şedinţa din data de 30 mai 
2011 de către Preafericitul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
 
 
Senator PP-DD Nicolae Marin 
Deputat PP-DD Eugen Chebac 

Părinte Daniel, patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române. 
 Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

1036.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului,  cu suma de 100 
mii lei în vederea executării 
lucrărilor de înlocuire a gardului 
bisericii parohiale şi de realizare 
a unui parc în curtea parohiei 
Pechea II, Protoieria Covurlui, 
Arhiepiscopia Dunării de Jos, 
comuna Pechea, judeţul Galaţi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
executarea lucrărilor de 
înlocuire a gardului bisericii 
parohiale şi de realizare a unui 
parc în curtea parohiei Pechea 
II, Protoieria Covurlui, 
Arhiepiscopia Dunării de Jos, 
comuna Pechea, judeţul Galaţi, 
având în vedere faptul că în 
acest moment atât gardul cât şi 
curtea interioară a bisericii se 
află într-un stadiu avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
 
Senator PP-DD Nicolae Marin 
Deputat PP-DD Eugen Chebac 

1037.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 437 
mii lei pentru începerea lucrărilor 
de pictură la Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului”, din cadrul 
Parohiei Pechea I, Protoieria 
Covurlui, Arhiepiscopia Dunării 
de Jos, din comuna Pechea, 
judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
începerea lucrărilor de pictură 
de la Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului”, din cadrul Parohiei 
Pechea I, Protoieria Covurlui, 
Arhiepiscopia Dunării de Jos, 
din comuna Pechea, judeţul 
Galaţi, având în vedere faptul 
că biserica este terminată iar 
parohia nu poate susţine 
financiar această lucrare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
 
Senator PP-DD Nicolae Marin 
Deputat PP-DD Eugen Chebac 

1038.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 693 
853 lei pentru continuarea 
lucrărilor de construire a bisericii 
cu hramul  „Sf. M. Mc. 
Pantelimon”, din cadrul Parohiei 
Pechea IV, comuna Pechea, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
construire a bisericii cu hramul  
„Sf. M. Mc. Pantelimon”, din 
cadrul Parohiei Pechea IV, 
comuna Pechea, Judeţul 
Galaţi, având în vedere faptul 
că lucrările bisericii au început 
la data de 26.08.2008, în 
prezent se află la cota 4 m, iar 
parohia nu poate susţine 
financiar această lucrare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Senator PP-DD Nicolae Marin 
Deputat PP-DD Eugen Chebac 

1039.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 649 
399 lei pentru construirea 
Bisericii din incinta centrului 
social Pechea, comuna Pechea, 
judeţul Galaţi, din cadrul 
Episcopiei Dunării de Jos – 
parohia Pechea IV Protopopiatul 
Covurlui. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Senator PP-DD Nicolae Marin 
Deputat PP-DD Eugen Chebac 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea Bisericii din incinta 
centrului social Pechea, 
comuna Pechea, judeţul Galaţi, 
din cadrul Episcopiei Dunării de 
Jos – parohia Pechea IV 
Protopopiatul Covurlui. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

1040.  Legea bugetului de stat pe 2013  Se propune alocarea sumei de Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

100 mii lei pentru Parohia Sfinţii 
Trei Ierarhi, str. Cismelei nr 1, 
Tomis Nord, Constanţa, jud. 
Constanţa. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiSenator PC Mircea 
Banias 

restaurări şi reparaţii curente. 
 
Sursa de finanţare : relocare 
între proiectele incluse în 
bugetul stabilit. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1041.  Legea bugetului de stat pe 2013  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Biserica 
Sfântul Nicolae Vechi, str. Maior 
Gheorghe Sontu nr 7, Constanţa, 
jud. Constanţa. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Suma este necesară pentru 
restaurări şi reparaţii curente. 
 
Sursa de finanţare: relocare 
între proiectele incluse în 
bugetul stabilit 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiSenator PC Mircea 
Banias 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1042.  Capitolul bugetar 6701, anexa 
3/13/01 Secretariatul General al 
Guvernului, gr. 51, art. 01, al. 
01 

Suma iniţială se suplimentează 
cu 1,5 mil lei cu destinaţia 
reabilitarea Catedralei Ortodoxe 
”Pogorârea Sfântului Duh”, 
oraşul Onesti, judeţul  Bacău. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 

În prezent se lucrează la 
refacerea picturilor interioare, a 
tencuielii şi a instalaţiilor 
electrice şi termice.  Catedrala 
este a doua ca mărime şi este 
un important lăcaş de cult 
pentru zona Oneşti .  
Sursa de finanţare: relocare 
între proiectele incluse în 
bugetul stabilit. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Senator PC Vasile NISTOR 
1043.  Legea bugetului de stat pe 2013 

Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Biserica cu 
Hramul Sfinţii Împăraţi, sat 
Stănceşti, Comuna Muşeteşti, 
judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
 
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 

Suma este necesară pentru 
restaurari si reparatii curente. 
 
Sursa de finanţare: relocare 
între proiectele incluse in 
bugetul stabilit. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1044.  Legea bugetului de stat pe 2013  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei necesară finalizarii 
constructiei Catedralei ortodoxe 
Baia Mare. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie. 
Sursa de finanţare: relocare 
între proiectele incluse in 
bugetul stabilit. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
 
Senator PSD Bota Marius-Sorin-
Ovidiu 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1045.  Legea bugetului de stat pe 2013  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei necesară finalizarii 
constructiei Manastirea Rohia 
Maramures. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie. 
Sursa de finanţare: relocare 
între proiectele incluse in 
bugetul stabilit. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
 
Senator PSD Bota Marius-Sorin-
Ovidiu 

titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1046.  Legea bugetului de stat pe 2013  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei necesară finalizarii 
constructiei Catedralei greco 
catolice Cluj Napoca. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
 
Senator PSD Bota Marius-Sorin-
Ovidiu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie. 
Sursa de finanţare: relocare 
între proiectele incluse in 
bugetul stabilit. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1047.    Secretariatul General al 
Guvernului Anexa nr. 3/13  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru finantarea principalului 
saptamanal romanesc din 
diaspora „Noi in Spania” din 
Comunitatea Madrid, localitatea  

Necesitatea sustinerea  presei 
romanesti din strainatate, a 
principalului saptamanal 
romanesc din diaspora „Noi in 
Spania” din Comunitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Fuenlabrada 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian- Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

Madrid, localitatea  
Fuenlabrada, saptamanal 
urmarit de 80.000 de cetateni 
romani.  
Sursa de finantare: sume 
alocate din bugetul de stat: 
Anexa nr. 3 / 14 / 02 capitolul 
5001 –/titlul 01-cheltuieli 
curente. 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1048.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru restaurarea si 
conservarea cladirii(restaurarea 
fatadelor si inlocuirea invelitorii 
acoperisului) pentru Biserica 
Sfantul Nicolae-Ghica, Paraclis 
Universitar Bucuresti – 
Arhiescopia Bucurestilor 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Este necesara restaurarea si 
conservarea cladirii(restaurarea 
fatadelor si inlocuirea invelitorii 
acoperisului) pentru Biserica 
Sfantul Nicolae-Ghica, Paraclis 
Universitar Bucuresti – 
Arhiescopia Bucurestilor  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian Grup 
Parlamentar PP-DD 

De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1049.  Anexa nr. 3 /13  
Secretariatul General al 
Guvernului -  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 Lei 
pentru suplimentarea cheltuielilor 
cu privire la materiale si prestari 
de servicii cu caracter 
functional pentru INSTITUTUL 
EUDOXIU HURMUZACHI 
PENTRU ROMANII 
DE PRETUTINDENI 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Este necesara suplimentarea 
cheltuielilor cu privire la 
materiale si prestari de servicii 
cu caracter functional pentru 
INSTITUTUL EUDOXIU 
HURMUZACHI PENTRU 
ROMANII DE PRETUTINDENI 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

redistribuiri. 
 
 

1050.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 5.000.000 lei 
continuarea constructiei cladirii 
 Catedralei Ortodoxe Române de 
la Madrid şi a sediului 
administrativ al episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  Catedralei 
Ortodoxe Române de 
la Madrid şi a sediului 
administrativ al episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1051.  Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
continuarea constructiei cladirii 

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  viitoarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

pentru viitoarea biserică ortodoxă 
română Din Alcala de Henares 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

biserică ortodoxă română Din 
Alcala de Henares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1052.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unor 
unitati de cult in cazul Manastirii 
Sihastria judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Este necesara intretinerea si 
functionarii unor 
unitati de cult 
in cazul Manastirii Sihastria 
judetul Neamt 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1053.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
continuarea constructiei cladirii 
 pentru viitoarea  
biserica parohială a Parohiei 
Ortodoxe Române „Intrarea 
Domnului în Ierusalim”, din Ostia 
din cadrul Episcopiei Italiei 
apartinand B.0.R 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  pentru 
viitoarea  
biserica parohială a Parohiei 
Ortodoxe Române „Intrarea 
Domnului în Ierusalim”, din 
Ostia din cadrul Episcopiei 
Italiei apartinand B.0.R. 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

 
 

1054.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia Ortodoxa Romana 
"Botezul Domului" din Roquetas 
de Mar din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia Ortodoxa Romana 
"Botezul Domului" din Roquetas 
de Mar din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1055.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

functionarii unitatii de cult 
penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1056.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
penticostal Biserica Maranata din 
Roquetas del Mar- Spania  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal penticostal Biserica 
Maranata din Roquetas del 
Mar- Spania necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1057.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
penticostal Alfa si 0mega din 
Lerida- Spania  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal Alfa si 0mega din 
Lerida- Spania necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Grup Parlamentar PP-DD 
1058.    la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Aielo de Malferit, Valencia din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Aielo de Malferit, Valencia din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1059.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Dionisie 
Exiguul” din Albacete, Provincia 
Albacete din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dionisie 
Exiguul” din Albacete, Provincia 
Albacete din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1060.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din Alcalá de 
Henares, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din Alcalá de 
Henares, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1061.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Cruce” dinAlcala 
del Jucar (Albacete) din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania 
Parohia „Sfânta Cruce” din 
Alcala del Jucar (Albacete) din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

 
 

1062.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Zămislirea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din  Alcañiz, 
Teruel din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Zămislirea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din  Alcañiz, 
Teruel din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1063.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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25

Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

functionarii unitatii de cult:  
Biserica Santa Lucia din Caspe, 
Zaragoza din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Biserica Santa Lucia din 
Caspe, Zaragoza din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1064.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Martiri şi 
Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie 
Todoran din Bichigiu, Vasile din 
Mocod, Grigore din Zagra şi 
Vasile din Telciu” din Alicante din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Martiri şi 
Mărturisitori Năsăudeni: 
Atanasie Todoran din Bichigiu, 
Vasile din Mocod, Grigore din 
Zagra şi Vasile din Telciu” din 
Alicante din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 



 
 

Nr. 
crt. 
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26

 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian- Grup 
Parlamentar PP-DD 

comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1065.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult:  
Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Marcu” (25 Aprilie) 
din  Almendralejo, Badajoz din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Marcu” (25 Aprilie) 
din  Almendralejo, Badajoz din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1066.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan” din Almeria din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Ioan” din Almeria din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 



 
 

Nr. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

 
 

1067.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Parascheva” din 
Amposta, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfânta Parascheva” din 
Amposta, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1068.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Apostol Iacob 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Apostol Iacob 
Zevedeu”  din Aranjuez din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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 Zevedeu”  din Aranjuez din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1069.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Voievod Ştefan 
cel Mare”  din Arbucies din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de : Parohia 
„Sfântul Voievod Ştefan cel 
Mare”  din Arbucies din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 



 
 

Nr. 
crt. 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

cheltuieli curente. recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1070.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Apostol Andrei”  
din Arganda del Rey, Madrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Apostol 
Andrei”  din Arganda del Rey, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 



 
 

Nr. 
crt. 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

redistribuiri. 
 
 

1071.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Întâiul Mucenic 
şi Arhidiacon Ştefan”  din Ávila 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Întâiul Mucenic şi 
Arhidiacon Ştefan”  din Ávila 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1072.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Mare Mucenic 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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13 /27 capitolul  6701  
 

Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”  din  Barcelona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Gheorghe”  din  Barcelona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1073.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Benidorm, 
Alicante din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Benidorm, Alicante din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1074.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Tuturor Sfinţilor"  din 
Derio, Bizkaia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Tuturor Sfinţilor"  din Derio, 
Bizkaia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01- 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1075.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
din Burgos din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
din Burgos din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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1076.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Paisie 
de la Neamţ” din Jimena de la 
Frontera, Cadiz din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Paisie 
de la Neamţ” din Jimena de la 
Frontera, Cadiz din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1077.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Spiridon 
făcătorul de minuni”  din 
Calahorra, Provincia La Rioja din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Spiridon 
făcătorul de minuni”  din 
Calahorra, Provincia La Rioja 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1078.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ioan Românul”  
din Calatayud, Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ioan Românul”  din 
Calatayud, Zaragoza din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1079.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh 
Nicolae” din Castellón de la 
Plana din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Nicolae” din 
Castellón de la Plana din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

 

1080.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Mare Muceniţă 
Tatiana” din Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Mare Muceniţă 
Tatiana” din Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1081.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Muceniţă 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfânta Muceniţă 
Filofteia” din Cordoba din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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 Filofteia” din Cordoba din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1082.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701.  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” din Parohia 
„Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” Coslada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” din Parohia 
„Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” Coslada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1083.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Intrarea Domnului în 
Ierusalim”  din Cuenca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Intrarea Domnului în 
Ierusalim”  din Cuenca din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 



 
 

Nr. 
crt. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1084.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului” din Elche, Alicante din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Acoperământul Maicii 
Domnului” din Elche, Alicante 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1085.    la Secretariatul General al Alocarea sumei de 20.000 lei Sustinerea intretinerii si Se propune respingerea 
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Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din Figueres 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din 
Figueres din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1086.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Ecaterina"  din  Fuenlabrada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfânta Mare Muceniţă 
Ecaterina"  din 
 Fuenlabrada din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1087.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Gandesa, 
Tarragona din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Gandesa, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 



 
 

Nr. 
crt. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1088.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Dumitru şi Sfinţii 
Doctori Cosma şi Damian”  din 
Gandia (Playa), Valencia din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dumitru şi 
Sfinţii Doctori Cosma şi 
Damian”  din Gandia (Playa), 
Valencia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

1089.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Cuvios Nicodim de 
la Tismana”  din Getafe din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Cuvios Nicodim de 
la Tismana”  din Getafe din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1090.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Antonie cel 
Mare” din Gijon din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Antonie cel 
Mare” din Gijon din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1091.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Prooroc Ilie 
Tesviteanul şi Sf. Ierarh Grigorie 
Palama  din Girona (Catalunya) 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Prooroc Ilie 
Tesviteanul şi Sf. Ierarh 
Grigorie Palama  din Girona 
(Catalunya) din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
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crt. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

cheltuieli curente. neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1092.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Casian” din Guadalajara din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Casian” din Guadalajara din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

 
 

1093.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Voievod Neagoe 
Basarab” din Huelva din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sf. Voievod Neagoe Basarab” 
din Huelva din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1094.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Zămislirea Maicii 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Zămislirea Maicii Domnului”  
din Huesca din cadrul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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 Domnului”  din Huesca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1095.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Ibiza, Baleares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Ibiza, Baleares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

cheltuieli curente. recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1096.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Cuvioasă Maria 
Egipteanca” din Aldea de San 
Nicolás de Tolentino, Las 
Palmas de Gran Canaria din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  : 
Parohia „Sfânta Cuvioasă 
Maria Egipteanca” din Aldea de 
San Nicolás de Tolentino, Las 
Palmas de Gran Canaria din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

redistribuiri. 
 
 

1097.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ioan cel Nou de 
la Suceava” din La Coruña din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ioan cel Nou 
de la Suceava” din La Coruña 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1098.    la Secretariatul General al Alocarea sumei de 20.000 lei Sustinerea intretinerii si Se propune respingerea 
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Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia ”Sf. Cuv. Atanasie 
Atonitul” din Leganes din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

functionarii unitatii de Parohia 
”Sf. Cuv. Atanasie Atonitul” din 
Leganes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1099.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul” din Lleida din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Naşterea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din Lleida din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1100.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel 
Nou de la Partoş” din Leon din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel 
Nou de la Partoş” din Leon din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
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culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1101.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Treime” din 
Logroño, La Rioja din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii cult: Parohia 
„Sfânta Treime” din Logroño, 
La Rioja din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01- 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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1102.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Prea Sfânta Fecioară 
Maria” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Prea Sfânta Fecioară 
Maria” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1103.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia ”Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”  din Carabanchel, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia ”Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”  din Carabanchel, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1104.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ioan 
Botezătorul”  din Malaga din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ioan Botezătorul”  din 
Malaga din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1105.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Cuv. Teodora de la 
Sihla” din  Manresa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Cuv. Teodora de la 
Sihla” din  Manresa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

1106.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios 
Gheorghe Hozevitul"  din 
Manzanares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Gheorghe 
Hozevitul"  din Manzanares din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1107.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Întâmpinarea 
Domnului”  din Mejorada del 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  : 
Parohia „Întâmpinarea 
Domnului”  din Mejorada del 
Campo din cadrul Episcopiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Campo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1108.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Români”  din 
Mostoles din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfinţii Români”  din Mostoles 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1109.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Motril, Granada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Motril, Granada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

redistribuiri. 
 
 

1110.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” 
din Murcia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” 
din Murcia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1111.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Evanghelist 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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13 /27 capitolul  6701  
 

Parohia „Sfântul Evanghelist 
Luca”  din Palma de Mallorca din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Luca”  din Palma de Mallorca 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1112.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Minunea Sfântului 
Arhanghel Mihail în Colose” din 
Barañain, Navarra din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Minunea Sfântului Arhanghel 
Mihail în Colose” din Barañain, 
Navarra din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1113.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Anastasia Romana"  din Parla 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Anastasia Romana"  din Parla 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1114.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Stelian, 
ocrotitorul copiilor”  din Pilar de la 
Horadada din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Stelian, 
ocrotitorul copiilor”  din Pilar de 
la Horadada din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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1115.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Soborul Maicii 
Domnului”  din Puerto de 
Sagunto din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Soborul Maicii Domnului”  din 
Puerto de Sagunto din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1116.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia de limbă ucrainiană 
„Sfântul Ierarh Nicolae" din 
Reus din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia de limbă ucrainiană 
„Sfântul Ierarh Nicolae" din 
Reus din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1117.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Scărarul”  din Requena din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Ioan Scărarul”  
din Requena din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1118.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Mina” din Rivas Vaciamadrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Mina” din Rivas Vaciamadrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

 

1119.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Vasile cel 
Mare” din Salamanca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Vasile cel 
Mare” din Salamanca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1120.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mucenic 
Sebastian"  din Donostia-San 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mucenic 
Sebastian"  din Donostia-San 
Sebastian din cadrul Episcopiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Sebastian din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1121.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii şi Drepţii Părinţi 
Ioachim şi Ana"  din San 
Sebastian de los Reyes din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii şi Drepţii Părinţi 
Ioachim şi Ana"  din San 
Sebastian de los Reyes din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1122.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia  „Sfinţii Apostoli Petru si 
Pavel”  din Santander din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia  „Sfinţii Apostoli Petru 
si Pavel”  din Santander din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1123.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios 
Gheorghe de la Cernica” din 
Segovia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Gheorghe de la 
Cernica” din Segovia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1124.    la Secretariatul General al Alocarea sumei de 20.000 lei Sustinerea intretinerii si Se propune respingerea 
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Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Dimitrie 
Basarabov”  din Sevilla din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dimitrie 
Basarabov”  din Sevilla din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1125.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Mucenici Epictet 
şi Astion” din Sigüenza, 
Guadalajara din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Mucenici Epictet 
şi Astion” din Sigüenza, 
Guadalajara din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1126.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Ghelasie 
de la Râmeţ” din Solsona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Ghelasie de la 
Râmeţ” din Solsona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1127.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Antim 
Ivireanul” din Soria din cadrul  
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” 
din Soria din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Grup Parlamentar PP-DD 
1128.    la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Talavera de la Reina, 
Toledo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de : Parohia 
„Pogorârea Sfântului Duh”  din 
Talavera de la Reina, Toledo 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1129.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Tarancon, 
Cuenca din cadrul Episcopiei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Tarancon, Cuenca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1130.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Ierarhi Calinic de 
la Cernica şi Fructuosus de 
Tarragona” din  Tarragona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfinţii Ierarhi Calinic de la 
Cernica şi Fructuosus de 
Tarragona” din  Tarragona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

cheltuieli curente. De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1131.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Buna Vestire”  din 
Municipiul: Adeje, Provincia: 
Santa Cruz De Tenerife din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Buna Vestire”  din 
Municipiul: Adeje, Provincia: 
Santa Cruz De Tenerife din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

redistribuiri. 
 
 

1132.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Nichifor 
Mărturisitorul”  din Teruel din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Nichifor 
Mărturisitorul”  din Teruel din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1133.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului”  din Toledo din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului”  din Toledo din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1134.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mucenic Mina” 
din Tomelloso, Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mucenic Mina” 
din Tomelloso, Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1135.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Mare Mucenic 
Panteleimon” din Torrejon de 
Ardoz, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sf. Mare Mucenic 
Panteleimon” din Torrejon de 
Ardoz, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
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culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1136.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfantul Efrem cel Nou”  
din Torrent din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfantul Efrem cel Nou”  din 
Torrent din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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1137.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Efrem Sirul”  din La 
Zenia, Orihuela Costa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Efrem Sirul”  din La 
Zenia, Orihuela Costa din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1138.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfintii Mărturisitori 
Visarion, Sofronie si Oprea”din 
Valdemoro din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfintii Mărturisitori 
Visarion, Sofronie si Oprea”din 
Valdemoro din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1139.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil” din Valencia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil” din Valencia 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1140.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Grigorie 
Teologul”  din Valladolid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Grigorie 
Teologul”  din Valladolid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

1141.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântu Serafim de 
Sarov”  din Vilanova i la Geltru 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântu Serafim de 
Sarov”  din Vilanova i la Geltru 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1142.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Daniil 
Sihastrul din Collado Villalba, 
Madrid din cadrul Episcopiei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Daniil 
Sihastrul din Collado Villalba, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1143.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Paraclisul Episcopal „Naşterea 
Domnului”  din Villalbilla, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Paraclisul Episcopal „Naşterea 
Domnului”  din Villalbilla, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

cheltuieli curente. De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1144.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Izvorul Tămăduirii” din 
Villanueva de la Cañada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Izvorul Tămăduirii” din 
Villanueva de la Cañada, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

 
 

1145.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Ioan Gură 
de Aur”  din Villarreal, Castellón 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Ioan 
Gură de Aur”  din Villarreal, 
Castellón din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1146.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul  Cuvios Ioan de 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul  Cuvios Ioan 
de la Prislop din Villarejo de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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 la Prislop din Villarejo de 
Salvanes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Salvanes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1147.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Prooroc Daniel”  
din Villarrobledo din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Prooroc 
Daniel”  din Villarrobledo din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1148.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Pahomie de la 
Gledin” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Pahomie de la 
Gledin” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1149.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Haralambie” din Vinaros din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Haralambie” din Vinaros din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1150.    la  
Secretariatul General al 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Doctori fără de 
arginţi Cosma şi Damian” din 
Vitoria-Gasteiz, Alava din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Parohia „Sfinţii Doctori fără de 
arginţi Cosma şi Damian” din 
Vitoria-Gasteiz, Alava din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1151.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” din Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” din Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1152.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Emaus din Madrid  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Emaus din Madrid 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1153.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Sion  din Torrejon de 
Ardoz 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Sion  din Torrejon de 
Ardoz necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1154.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 

Nevoia urgenta de sume pt 
lucrari de reparaţii, consolidari, 
proiectari pt buna desfăşurare a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 
 

Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Buna Vestire”, str.Calea 
Călăraşilor nr. 3, Brăila 
– suma de 50.000 lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

activităţilor din incinta unităţii de 
cult. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1155.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Mina” strada 
Deva,nr.2, Brăila suma de 
30.000 lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 
 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1156.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Dumitru” strada 
Smardan, nr.89, Brăila suma de 
20.000 lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru 
oficierea serviciilor religioase; 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
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culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1157.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii grecesti“Buna 
Vestire”strada Rubinelor, Brăila 
suma de 55.000 lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru 
oficierea serviciilor religioase; 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

1158.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Ioan 
Botezatorul”calea Galati nr.74, 
Brăila -suma de 5.000 lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1159.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii “Sfintii Imparati 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Susţinerea cultelor Constantin si Elena” strada 
Scolilor nr.38 bis, Brăila- suma 
de 5.000 lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Guvernului asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1160.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii “Nasterea Maicii 
Domnului” strada Aleea 
Invatatorilor nr.1, Brăila- suma de 
5.000 lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1161.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii Adventista de Ziua a 
Saptea  strada Independentei 
nr.238 bis, Brăila -suma de 3.000 
lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Suma este necesară  lucrărilor 
de reabilitare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1162.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
10000 de lei comunei Dudesti 
pentru programul de reabilitare a 
lacasurilor de cult din zona. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  lucrărilor 
de reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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1163.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Refacerea zonei parohiale a 
Bisericii din satul Polizu, comuna 
Stancuta, judetul Braila- suma de 
3.000 lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară lucrărilor 
de 
reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1164.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
4.000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii “Adormirea Maicii 
Domnului”, comuna Maxineni, 
judetul Brăila 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară lucrărilor 
de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1165.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 –
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
3.000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea Bisericii otodoxe din 
satul Gulianca, comuna Salcia 
Tudor, judetul Brăila 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Suma este necesară  lucrărilor 
de reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1166.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2.000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea Bisericii ortodoxe din 
satul Albina, comuna Tichilesti, 
judetul Brăila 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  lucrărilor 
de reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1167.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
10 000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea Bisericii 

Suma este necesară  lucrărilor 
de reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

armene,strada Galati, municipiul 
Brăila. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Secretariatului General al 
Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1168.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 –
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
12 000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea Bisericii bulgare 
“Inaltarea Domnului”, bulevardul 
Al.I.Cuza,nr.124, mun. Brăila. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Suma este necesară  lucrărilor 
de reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului Generalal 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 

recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1169.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 2 
000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Batogu,comuna Ciresu, judetul 
Brăila. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Suma este necesară  lucrărilor 
de reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

 

1170.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 3 
000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Berlesti, judetul Brăila. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  lucrărilor 
de reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1171.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Agaua,comuna Frecatei judetul 
Brăila. 

Suma este necesară  lucrărilor 
de reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

108

Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1172.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Agaua,comuna Frecatei ,judetul 
Brăila. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Suma este necesară  lucrărilor 
de reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1173.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Drogu,comuna Galbenu,judetul 
Brăila. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Suma este necesară  lucrărilor 
de reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

 

1174.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2300 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea Bisericii ortodoxe din 
satul Florica, comuna Rosiori, 
judetul Brăila. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  lucrărilor 
de reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1175.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
3000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea Bisericii ortodoxe din 
satul Gropeni,judetul Brăila. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Suma este necesară  lucrărilor 
de reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1176.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea Bisericii ortodoxe din 
satul Cotu Lung,comuna 
Silistea,judetul Brăila. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Suma este necesară  lucrărilor 
de reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1177.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea Bisericii ortodoxe din 
satul Satuc, comuna Galbenu, 
judetul Brăila. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  lucrărilor 
de reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1178.  Anexa 3/13/02 – Se propune alocarea sumei de Suma este necesară  lucrărilor Se propune respingerea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

113

Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 
Susţinerea cultelor 

3000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Titcov,comuna Frecatei,judetul 
Brăila. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

de reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1179.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 100 mii 
lei pentru finalizarea bisericii Sf  
Nicolaie si Sf Pantelimon str. D. 
Cantemir nr.9 cartier Podeni 
 

Stadiul Actual 
La nivelul anului 2009 ar mai fi 
necesar investitii totale in 
valoare de 717.578 ron 
- Parohia are in prezent 
un numar de 328 familii si o 
vechime de peste 300 ani 
- Lucrarile au inceput in 
1997, dupa ce  in 1977  a fost 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

distrusa de cutremur  
- Pana in prezent  din total 
suma cheltuita, doar 5% 
reprezinta cota Secretariatului 
de sta pentru culte. Restul 
sumei sunt donatii ale 
enoriasilor 
- Trecerea timpului a 
degradat si va degrada 
structura actuala 
- Dorinta spirituala a 
enoriasilor de a crea un lacas 
de cult in cartier pentru a se 
evita migratia spre alte lacase 
mai departe de locuintele lor 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1180.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului Grupa/Titlul 59-Titlul 
X Alte cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
1.500 mii lei pentru construirea 
bisericii Sfintii Apostoli Petru si 
Pavel  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Asigurarea accesului pentru 
toata populatia din zona Lirei  la 
serviciile bisericii. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului Bugetul 
administratiei prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1181.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate  
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Draxeni, com. Rebricea – 
biserică nouă în construcţie – 50 
mii lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         

        Pentru acordarea de 
sprijin financiar unităţilor de cult 
în vederea finalizării unor 
biserici noi şi a unor biserici în 
stare avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
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Deputat Tudor Ciuhodaru- Grup 
PP-DD 

1182.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului   cu suma de 40  
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Portari, com. Zăpodeni – biserică 
nouă în construcţie – 40 mii lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1183.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune Secretariatului 
General al Guvernului  cu suma 
de 30 mii lei pentru următoarea 
unitate de cult din judeţul Vaslui: 
Parohia Moara Domnească –
reparaţii capitale biserică – 30 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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mii lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1184.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului  cu suma de 40 mii lei 
pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Poieneşti – biserică  nouă în 
construcţie – 40 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

        Pentru acordarea de 
sprijin financiar unităţilor de cult 
în vederea finalizării unor 
biserici noi şi a unor biserici în 
stare avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1185.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 100 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Mălăieşti, com. Vutcani – 
reparaţii capitale biserică – 100 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

 Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

specifice instituţiei respective. 
 

1186.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 30 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica sat Deleni, com.Hoceni 
– reabilitare – 30 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

 Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1187.  Anexa nr.3/13/02 - Se propune suplimentarea Pentru acordarea de sprijin Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului    cu suma de 100 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica Vâltoteşti, com. Viişoara 
– reconstrucţie 
biserică arsă din temelii – 100 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1188.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica Ştefan cel Mare, com. 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Ştefan cel Mare – 40 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1189.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Negresti - III, Biserica “Taierea 
Capului Sfantului Ioan 
Botezatorul” – reabilitare 
construcţie – 50 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1190.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Dumesti – II, sat Valea Mare – 
continuare construcţie – 50 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1191.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 170 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica din Parohia Tanacu 
(monument istoric) – clopotniţă – 
170 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
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culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

1192.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de  170 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica din Parohia Burghelesti 
(monument istoric) 
– clopotniţă – 170 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1193.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Telejna, Com. Zapodeni – 
continuare construcţie – 50 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1194.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Sf. Ioan” II Vaslui – Complex 
ecleziastic construcţie nouă – 50 
mii lei 
 

  Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

 unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1195.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Biserica 
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena” suburbia Rediu, Vaslui – 
40 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

        Pentru acordarea de 
sprijin financiar unităţilor de cult 
în vederea finalizării unor 
biserici noi şi a unor biserici în 
stare avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1196.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Adormirea Maicii Domnului”, 
Vaslui – 40 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

        Pentru acordarea de 
sprijin financiar unităţilor de cult 
în vederea finalizării unor 
biserici noi şi a unor biserici în 
stare avansată de degradare. 
 Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

specifice instituţiei respective. 
 

1197.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 25 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Sfântul Nicoale”, 
Vaslui – 25 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

        Pentru acordarea de 
sprijin financiar unităţilor de cult 
în vederea finalizării unor 
biserici noi şi a unor biserici în 
stare avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1198.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

al Guvernului  cu suma de 25 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Constantin şi Elena” Cartier 
Gară, Vaslui – 25 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup 
PP-DD 

vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1199.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se popune suplimentarea 
contribuţiei statului pentru 
sprijinirea Bisericii Ortodoxe 
Române din afara graniţelor cu 
5.000 mii lei. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în 
general nu beneficiează de 
spaţii proprii pentru activităţile 
religioase.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1200.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 20 mii 
lei pentru pictura la parohia 
Copşa Mică sat, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de pictură la parohia Copşa 
Mică (sat), judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

1201.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 150 mii 
lei pentru Parohia Buzăiel, sat 
Buzăiel, judeţul Braşov 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de construcţie la Parohia 
Buzăiel, sat Buzăiel, judeţul 
Braşov  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1202.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului 
 
 

al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 150 mii 
lei pentru Parohia Bod-Colonie, 
judeţul Braşov 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

de construcţie la Parohia Bod-
Colonie, judeţul Braşov 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1203.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 60 mii 
lei pentru lucrări de reabilitarea 
bisericii din  parohia Ţeline, 
comuna Brădeni, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare la biserica din 
Parohia Ţeline, comuna 
Brădeni, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1204.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 20 mii 
lei pentru lucrări de reabilitarea 
Bisericii Evanghelice Cristian, 
judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare la Biserica 
Evanghelică Cristian, comuna 
Cristian, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

1205.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 40 mii 
lei pentru lucrări de reabilitare şi 
refacerea picturii Biserica Sfântul 
Nicolae, sat Nou, comuna Roşia, 
judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare şi refacerea 
picturii din Parohia Sfântul 
Nicolae, sat Nou, comuna 
Roşia, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

1206.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 40 mii 
lei pentru lucrări de pictură 
Biserica Sfântul Mihail şi Gavril, 
Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de pictură la biserica Sfântul 
Mihail şi Gavril, Tălmaciu, 
judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1207.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea unei capele 
mortuale la Biserica Sfântul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
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pentru Culte cu suma de 10 mii 
lei pentru construirea unei capele 
mortuale la Biserica Sfântul 
Nicolae, Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Nicolae, Tălmaciu, judeţul 
Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1208.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 90 mii 
lei pentru continuarea lucrărilor la 
Biserica din Mârşa, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor la 
Biserica din Mârşa, judeţul 
Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1209.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 50 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Buna Vestire” din comuna 
Apoldu de Jos, judeţul Sibiu 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

1210.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
realizarea picturii pentru Biserica 
“Sfânta Treime” din oraşul 
Cisnădie, Judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1211.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 70 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Schimbarea la faţă” din comuna 
Păuca, sat Presaca judeţul Sibiu. 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Guvernului. bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1212.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfântul Nicolae” din oraşul 
Sălişte, sat Fântânele judeţul 
Sibiu. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

1213.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfânta Treime” din comuna 
Răşinari,  judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Parlamentar PP-DD 
1214.  Anexa 3/13/02 

Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfânta Cuv. Paraschiva” din 
comuna Gura Râului,  judeţul 
Sibiu. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1215.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfantul Nicolae” din comuna 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Loamneş, sat Armeni,  judeţul 
Sibiu. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

 Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1216.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de  
130 mii lei pentru Parohia  Sebeş 
V, Localitatea Sebeş, jud. Alba - 
continuare lucrări. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
efectuarea finisajelor. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

1217.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune alocarea sumei de  
130 mii lei pentru Parohia  Sebeş 
VII, localitatea Sebeş, Jud. Alba - 
pictură 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor de 
pictură. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1218.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de   16,47 mii lei 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului 
 
 

pentru Parohia  Sebeş VI, 
localitatea Sebeş, Jud. Alba - 
finalizarea lucrărilor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1219.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de   167 mii lei 
pentru Parohia  Agnita III, 
localitatea Agnita, Jud. Sibiu - 
finalizarea lucrărilor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei   
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

bugetar. 

1220.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
  

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de  17 mii lei 
pentru Parohia  Iacobeni, Jud. 
Sibiu – lucrări reparaţii 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
lucrările la Biserica din 
Iacobeni, judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1221.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 184 mii lei 
pentru Construire Capela  
Comuna Semlac jud. Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat  Ştefan-Petru DALCA 
Grupul parlamentar PP-DD 

Continuare obiectiv de investiţii. 
Menţionăm că obiectivul este 
realizat in proportie de 30% . 
Finanţarea obiectivului 
reprezintă o mare prioritate 
pentru locuitorii comunei 
Semlac 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1222.  Secretariatul General al 
Guvernului – Anexa 3/13 – 
Capitol 50.01-Grupa/Titlu 59 – 
Art. 12 – sustinerea cultelor 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului de cheltuieli cu suma 
de 500 Mii lei pentru Mănăstirea 
Băile Herculane cu hramul 
„Naşterea Maicii Domnului- 8 
septembrie”, jud Caraş Severin. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

 
 
 
Surse de finantare: Bugetul de 
Stat 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat Blănariu Valentin; Grupul 
Parlamentar PP-DD 

1223.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 100 mii 
lei pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Ilie 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1224.  Anexa 3/13/67.01 Se propune majorarea bugetului Biserica este intr-o stare Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 50 mii lei 
pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Varvara 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1225.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 30 mii lei 
pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Nicolae 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
Autori Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1226.  Anexa 3/13/67.01 Se propune majorarea bugetului Suma este necesara pentru Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 500 mii 
lei pentru obiectivul Continuarea 
lucrarilor la sediul administrativ al 
Episcopiei Devei si Hunedoarei 
Municipiul Deva Jud.Hunedoara 
Autori Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

finalizarea lucrarilor déjà 
incepute. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1227.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
lei pentru obiectivul Reabilitare si 
restaurare in vederea valorificarii 
turistice a bisericii din 
lemn,,Duminica Tuturor Sfiintilor, 
POR 2007-2013 Loc. Voinesti 
Jud. Dambovita 
Autori Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1228.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 650 mii 
lei pentru obiectivul Continuarea 
lucrarilor de reabilitare si 
restaurare  a bisericii 
,,Sf.Imparati Constantin si 
Elena,, Loc. Moreni Jud. 

Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

150

Dambovita 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1229.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 1.000 mii 
lei pentru obiectivul Lucrari de 
consolidare si restaurare Biserica 
Brancoveneasca Loc. Doicesti 
Jud. Dambovita 
Autori Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1230.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 190 mii 
lei pentru obiectivul Finalizare 
picture Biserica Raciu Loc. Raciu 
Jud. Dambovita 
Autori Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1231.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 31 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparaţii Biserica Sf.Dumitru " 
Com. Naieni, jud. Buzau  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1232.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 10 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului „ 
Reparaţii Biserica Sf. Voevozi 
Mihail si Gavrila" Com. Naieni, 
jud. Buzau  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1233.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Parohia II Rusetu" 
Com. Rusetu, jud. Buzau  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

1234.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 35 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Biserica Scutelnici Sf. 
Adormire a Maici Domnului " 
Com. Scitelnici, jud. Buzau 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Mihai Deaconu 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Grupul parlamentar PPDD 
1235.  Anexa 3/13 Secretariatul 

General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului  
„Reparatii Manastirea  Izvoranu  
Sf. Nicolaie " Sat. Izvoranu, com. 
Tisau, jud. Buzau  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1236.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Parohia Inaltarea Sf. 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Cruci " Municipiul Bucureşti  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1237.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 10 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Furnicoşi şi 
Biserica Valea Bradului" 
Localitatea Mihăeşti, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

1238.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 25 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Stroeşti" 
Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

1239.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 15 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Costeşti-
Vilsan Localitatea Musatesti, 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

1240.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 25 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Stroeşti" 
Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1241.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

159

de cult Lăcaşuri de cult cu suma de 15 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Robaia 
Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Guvernului  deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1242.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Catedrala Sfântul Alexandru” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare.
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1243.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “  
Biserica Sfinţii Petru şi Pavel ” 
din Municipiul Alexandria, 
Judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Finanţarea cheltuielilor curente 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

1244.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Constantin şi 
Elena ” din Municipiul Alexandria, 
Judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare.
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1245.  Anexa 3/13 Secretariatul Se suplimentează bugetul Finanţarea cheltuielilor de Se propune respingerea 
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General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare.
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1246.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adventistă Nr 1” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare.
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1247.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adventistă Nr 2” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare.
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

1248.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă ” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare.
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1249.  Anexa 3/13 Secretariatul Se suplimentează bugetul Finanţarea cheltuielilor de Se propune respingerea 
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General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Martorii lui Iehova” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare.
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1250.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Sfânta Vineri” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare.
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1251.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii Publice cu 
suma de 250 de mii de lei pentru 
finanţarea unităţii de sănătate 
publică “Spitalul Judeţean de 
Urgenţă” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare. 
Necesită finanaţare pentru 
recondiţionare pictură interior şi 
exterior. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

167

culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

1252.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Voievozi Mihail şi 
Gavril” din  Comuna Bragadiru, 
Judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare. 
Necesită finanaţare pentru 
recondiţionare pictură interior şi 
exterior.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1253.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfântul Dimitrie” din  
Comuna Bujoru, Judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Clădirea unităţii de cult este în 
degradare. Cheltuielile de 
reabilitare trebuiesc susţinute 
pentru a nu se pierde investiţia 
iniţială. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1254.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfântul Nicolae” din  
Comuna Cervenia, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 

Parohia se află într-un stadiu 
avanasat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1255.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfânta Paraschieva” din  
Comuna Conţeşti, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

1256.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni Adventistă” 
din  Comuna Conţeşti, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

1257.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă” din  Comuna 
Conţeşti 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1258.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Constantin şi Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1259.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 
Constantin şi Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

bugetar. 

1260.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 
Constantin şi Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

1261.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Mănăstirea Sfântul Nicolae” din  
comuna Năsturelu Năsturelu, 
judeţul Teleorman. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1262.  Anexa 3/13 Secretariatul Se suplimentează bugetul Edificiul necesită reparaţii Se propune respingerea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

175

General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă” din  Comuna 
Comuna  Năsturelu , judeţul 
Teleorman. 
 âAutori: Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
problemele minoritatilor nationale 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
pentru drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1263.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului ” din  comuna  
Pietrosani , judeţul Teleorman.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1264.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 
din  comuna  Pietrosani, judeţul 
Teleorman.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

177

culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

1265.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Inaltarea Sf.Cruci ” din  
Comuna  Poroschia, judeţul 
Teleorman.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1266.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 
din  comuna  Poroschia , judeţul 
Teleorman.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1267.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Sf Arhangheli ” din  
comuna  Smârdioasa , judeţul 
Teleorman. 
 Autori: Comisia pentru drepturile 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1268.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 
din  comuna  Smârdioasa , 
judeţul Teleorman.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

1269.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului ” din  comuna  
Storobaneasa , judeţul 
Teleorman. Autori: Comisia 
pentru drepturile omului, culte si 
problemele minoritatilor nationale 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
pentru drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Grupul parlamentar PPDD 
1270.  Anexa 3/13 Secretariatul 

General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni Adventista” 
din  comuna  Storobaneasa , 
judeţul Teleorman. Autori: 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1271.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni 
Evanghelica” din  comuna  
Storobaneasa , judeţul 
Teleorman. Autori: Comisia 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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pentru drepturile omului, culte si 
problemele minoritatilor nationale 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
pentru drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1272.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Adormirea Maicii Domnului, 
municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Edificiul necesită reparaţii  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

1273.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sediul 
administrativ –Protoierie, 
Municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1274.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Tătărăştii de Sus, judeţul 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

dispoziţia Guvernului 
 

poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1275.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ciolăneşti, judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

1276.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Călmăţuiu de Sus, judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1277.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 

Se propune alocarea sumei de 
60 mii lei pentru Parohia 
Drăcşenei, judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
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de cult omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1278.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia „Sf Ilie”, 
municipiul Roşiorii de Vede, 
judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

1279.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia „Sfinţii 
Împăraţi Constantin Şi 
Elena”, municipiul Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1280.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Adormirea Maicii Domnului, 
municipiul Roşiori de Vede, 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
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de cult judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

 deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1281.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sediul 
administrativ –Protoierie, 
Municipiul Roşiori de Vede, jud 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

1282.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Tătărăştii de Sus, jud 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1283.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Ciolăneşti, jud Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1284.   Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Călmăţuiu de Sus, jud 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

1285.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Drăcşenei, jud Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1286.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia „Sf Ilie”, 
municipiul Roşiorii de Vede, jud 
Teleorman 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
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de cult Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

avansat de degradare deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1287.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru reabilitare + 
pictură la Biserica nr 1 „Sf 
Gheorghe”, com Peretu, jud 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare inclusive 
pictura internă şi externă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

1288.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii Schimbarea 
la faţă”, str. Mircea cel Bătrân nr. 
36, Constanţa – suma de 
100.000 lei  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiRazvan Condurateanu  

Necesitatea urgenta de sume 
pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatilor de cult. 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1289.  Anexa 3/13 – Secretariatul Se propune suplimentarea Se solicita admiterea Se propune respingerea 
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General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
3000 mii lei pentru continuarea 
lucrării de construcţie la biserica 
„Hramul Sf.Pantelimon” din 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiRazvan Condurateanu  
 

amendamentului în vederea 
finalizării lăcaşului de cult: 
turnarea centurii superioare, 
construirea acoperişului, 
tencuieli interioare şi exterioare, 
pictură, mobilier din lemn. 
Investiţia este începută şi acest 
lăcaş sfânt reprezintă singurul  
loc de rugăciune a peste 400 
de familii.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1290.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 

Se solicita admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării lăcaşului de cult: 
turnarea centurii superioare, 
construirea acoperişului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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„Susţinerea cultelor” cu suma de 
3000 mii lei pentru continuarea 
lucrării de construcţie la biserica 
„Hramul Sf.Pantelimon” din 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiRazvan Condurateanu  

tencuieli interioare şi exterioare, 
pictură, mobilier din lemn. 
Investiţia este începută şi acest 
lăcaş sfânt reprezintă singurul  
loc de rugăciune a peste 400 
de familii.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1291.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Alocarea sumei de 1.400 mii lei 
pentru construirea bisericii din 
localitatea Făclia, comuna 
Saligny, jud. Constanţa.   
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Obiectiv investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

196

Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiRazvan Condurateanu  

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1292.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 750 000 lei - 
în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pentru 
obiectivul de investiţii “Înlocuirea 
sistemului de încalzire şi 
climatizare a Bisericii Negre din 
Brasov”. 
Alocarea se realizează către 
Biserica Neagră din Braşov. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

Biserica Neagră reprezintă un 
obiectiv de patrimoniu cultural 
internaţional. Sistemul actual 
de încălzire şi climatizare nu 
mai este funcţional fapt ce 
conduce la degradarea rapidă a 
întregului obiectiv. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1293.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 500.000 lei – 
în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pentru 
obiectivul “ Construire capela 
ortodoxa in localitatea Racoş”. 
Alocarea se va face către 
Primaria Racoş. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste- PP DD ) 

Construirea şi amenajarea unei 
capele în comuna Racoş se 
impune în conformitate cu 
normele Uniunii Europene în 
vigoare şi va fi ridicată în zona 
Cimitirului Reformat. (Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea, 
întrucât conform Legii 
nr.500/2002, ordonatorul 
principal de credite, în cazul 
de faţă Secretariatul General 
al Guvernului, repartizează 
creditele bugetare pe 
ordonatori secundari şi terţiari 
de credite, în funcţie de 
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sarcinile care le revin. De 
altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului nu sunt prevăzute 
sume pentru unităţi 
administrativ-teritoriale 

1294.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al 
Guvernului/Departamentul 
pentru proiecte de infrastructură 
şi investiţii străine 

Se alocă suma de 20.000.000 lei 
- în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului privind 
obiectivul “Realizare aeroport în 
localitatea Ghimbav “. Alocarea 
se va face către Consiliul 
Judeţean Braşov. 
Senator Marius Coste – PP DD ) 

Construirea aeroportului la 
Ghimbav reprezintă un pol de 
dezvoltare regională de 
importanţă strategică. (Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
întrucât:: 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30(2) 
din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
1295.  Anexa 3/13 – Secretariatul 

General al 
Guvernului/Departamentul 
pentru proiecte de infrastructură 
şi investiţii străine 

Se alocă suma de 150.000.000 
lei – în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului privind 
obiectivul “ Suplimentare fonduri 
în vederea realizării autostrăzii 
Comarnic – Braşov “. Alocarea 
se va face către Consiliul 
Judeţean Braşov. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD) 
Senator Marius Coste – PP DD) 

Una dintre priorităţile din 
domeniul infrastructurii o 
reprezintă realizarea autostrăzii 
Comarnic – Braşov, aceasta 
reprezentînd una dintre cele 
importante artere de 
comunicare rutieră la nivel 
naţional. (Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30(2) 
din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

1296.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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de cult  
 
 
 
 
 

Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
Judetul Constanta- Oras 
Navodari 
Autor:Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare menţionată aceasta 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse 
prin proiectul de buget pentru 
toţi ordonatorii principali de 
credite au fost dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice 
instituţiilor respective. 
 

1297.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  Judetul 
Constanta-  Oras Navodari 
Autor:Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare menţionată aceasta 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse 
prin proiectul de buget pentru 
toţi ordonatorii principali de 
credite au fost dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice 
instituţiilor respective. 
 

1298.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae Judetul 
Constanta-  Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare menţionată aceasta 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse 
prin proiectul de buget pentru 
toţi ordonatorii principali de 
credite au fost dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

instituţiilor respective. 
 

1299.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 200 mii lei 
Dotari biserica Sf.Paraschiva  din 
Mamaia Sat. Judetul Constanta- 
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare menţionată aceasta 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse 
prin proiectul de buget pentru 
toţi ordonatorii principali de 
credite au fost dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice 
instituţiilor respective. 
 

1300.  Anexa 3/13 Secretariatul Se propune suplimentarea Obiectiv de investiţii important Se propune respingerea 
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General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

bugetului cu Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult cu 100 mii lei 
Imprejmuire cimitir ortodox 
Mamaia Sat si iluminat alei. 
Judetul Constanta-  Oras 
Navodari 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
  
 
 
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare menţionată aceasta 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse 
prin proiectul de buget pentru 
toţi ordonatorii principali de 
credite au fost dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice 
instituţiilor respective. 
 

1301.  Anxa nr. 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului  
67.01 Lăcaşuri de cult 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 000 lei 
Finalizare lucrari de finisare 
interior si exterior  ,, Biserica Sf. 
Nicolae”, Oraş Năvodari, Judeţul 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Constanţa 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare menţionată aceasta 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse 
prin proiectul de buget pentru 
toţi ordonatorii principali de 
credite au fost dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice 
instituţiilor respective. 
 

1302.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 2000 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Lumina  
Judetul Constanta-  Comuna 
Lumina 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

ale Guvernului. 

1303.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

 Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  1500 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Oituz  Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

1304.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  2220 mii lei  
Lucrari de consolidare si reparatii 
la biserica crestin-ortodoxa ' Sf. 
Arhangheli Mihail si Gavril' 
Judetul Constanta-  Comuna 
Nicolae Balcescu 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

1305.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 203 mii lei 
Constructie acoperis biserica 
Judetul Constanta-  Comuna 
Fantanele 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. De 
asemnea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
 

1306.  Se propune suplimentarea Se propune suplimentarea Modernizarea zonelor rurale Se propune respingerea 
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bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 225 mii lei  
 Reparatii pictura exterioara 
biserica  
Judetul Constanta-  Comuna 
Fantanele 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. De 
asemnea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
 

1307.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Alocarea sumei de 400.000 lei 
pentru finalizarea picturii 
interioare la Biserica Sf. 
Constantin şi Elena, oraşul 
Rovinari. 
 
          Autor: 
Deputat, Niculina Mocioi 

Biserica Sf. Constantin şi Elena 
este un lăcaş de cult important  
în viaţa comunităţii locale. 
 
 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de stat: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 
 

Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. De 
asemnea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece bugetul 
Ministerului Culturii a fost 
astfel dimensionat pentru  
 

1308.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Alocarea sumei de 60.000 lei 
pentru reabilitare Biserica Sfântul 
Gheorghe , oraşul Ţicleni. 
 
 
          Autor: 
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 
 

Biserica Sfântul Gheorghe este 
un lăcaş de cult important în 
viaţa comunităţii locale din 
oraşul Ţicleni. 
 
 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de stat: 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Ministerului Culturii 
nu poate fi diminuat întrucât a 
fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
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1309.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrarilor 
Bisericii ortodoxe din satul Farau, 
comuna Farau,  Judetul Alba 
 
Autor: 
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Lucrarea este inceputa din 
2010, nu are acoperis si 
cupole, risca degradarea, nu 
exista alternative pentru 
enoriasii crestin-ortodocsi in 
localitate 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1310.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 100 mii lei 
Parohiei Ortodoxe nr.IV, 
Str.Lunga, nr.6, Ocna Mures, 
Judetul Alba 
 
Autor: 
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Cartierul Uioara de sus nu are 
biserica, slujbele se oficiaza 
intr-o cladire improvizata, 
terenul viitoarei biserici nu a 
fost platit integral inca.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1311.   
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru finalizare constructie 
biserica - Parohiei Ortodoxe din 
comuna Radesti, Judetul Alba 
 
 
Autor: 
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Biserica in care se oficiaza 
astazi slujbele va fi retrocedata 
comunitatii Greco-catolice. 
Crestinii ortodocsi vor pierde 
lacasul de cult.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1312.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 496 mii lei pentru 
finanţare realizare biserică 
parohia I Săcele 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Sacele 
 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 
 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1313.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 400 mii lei  
Pavare curţi şcoli 
sat Istria si sat Nuntaşi 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Istria 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
lucrari din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 
 
 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1314.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 800 mii lei  
Studiu de fezabilitate 
şi construire gradiniţa în 
localitatea Mihai Viteazu 
Judetul Constanta-  
Comuna Mihai Viteazu 
 
 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
lucrari din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1315.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 373,822 mii lei 

Continuare obiectiv de 
investiţii 

Se propune respingerea, 
amendamentului întrucât nu 
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Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

 Reabilitare 
şcoală sat Corbu  
 
Judetul Constanta-  
Comuna Corbu 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 
 
 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
lucrari din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1316.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 400 mii lei  
Pavare curţi şcoli sat 
Istria si sat Nuntaşi 
Judetul Constanta-  
Comuna Istria 
 
 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
lucrari din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1317.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 200 mii lei pentru 
finanţare construire 
gradiniţa sat Nuntaşi 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Istria 
 
 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 Continuare obiectiv de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
lucrari din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1318.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

recunoscute din România. 

1319.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

1320.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1321.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 200 mii lei 
Dotari biserica Sf.Paraschiva  din 
Mamaia Sat. 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu este clar 
formulată.  

1322.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult cu 100 mii lei 
Imprejmuire cimitir ortodox 
Mamaia Sat si iluminat alei. 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
actiuni din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, respectiv din 
bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu este clar 
formulată. 
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1323.  Anxa nr. 3/13 

Secretariatul General al 
Guvernului  
67.01 Lăcaşuri de cult 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 000 lei 
Finalizare lucrari de finisare 
interior si exterior  ,, Biserica Sf. 
Nicolae”, Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu este clar 
formulată. 

1324.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu este clar 
formulată. 
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1325.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu este clar 
formulată. 

1326.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu este clar 
formulată. 

1327.  Anexa 3/13 Secretariatul Se propune suplimentarea Modernizarea zonelor rurale Se propune respingerea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

219

General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 2000 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Lumina  
Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1328.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

 Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  1500 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Oituz  
 
Judetul Constanta-  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural si urban 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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Comuna Lumina 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 
 
 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1329.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  2220 mii lei  
Lucrari de consolidare si reparatii 
la biserica crestin-ortodoxa ' Sf. 
Arhangheli Mihail si Gavril' 
Judetul Constanta-  
Comuna Nicolae Balcescu 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1330.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 203 mii lei 
Constructie acoperis biserica  
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 
 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1331.  Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 225 mii lei  
 Reparatii pictura exterioara 
biserica  
 
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 
 
 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1332.  Anexa nr. 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
 
67015912 Susţinerea 
cultelor....30.262 mii lei 

Se propune majorarea sumei 
alocate lăcaşurilor de cult cu 
suma de 1.000 mii lei 
 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Suma solicitată este destinată 
construcţiei centrului de zi de 
pe lângă Biserica Reformată 
Rogerius, Oradea, unitate de 
asistenţă socială ce se 
încadrează în programul 
derulat de Secretariatul de Stat 
pentru Culte. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
 
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR  
Erdei D. István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 

 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1333.  Anexa 3/13 SGG  
Capitolul 67.01 

Prevederea în Buget a sumei de 
6.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
reabilitarea clădire la obiectivul:  
Reabilitare Liceu Tehnologic 
„Eremia Grigorescu” în oraşul 
Mărăseşti, Jud. Vrancea. 
Iniţiatori: 
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
lucrari din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
 

1334.  Anexa nr.3/13  
SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Capitol Bugetar 67.01 Lacasuri 
de cult 

Prevederea în Buget a sumei de 
10.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Reabilitare acoperiş Biserica Sf. 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Paraschiva” în comuna Suraia, 
Jud. Vrancea. 
 
Iniţiatori: 
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1335.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10.000  mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă  ,,Sfinţii Apostoli Petru 
şi Pavel” -  Str. Primăverii, fn, în 
vederea continuării lucrărilor de 
construcţie, Cluj-Napoca, jud. 
Cluj 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1336.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  continuarea 
construcţiei la Parohia Ortodoxă 
,, Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Ioan”, B-dul 1 decembrie 1918, 
fn, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1337.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei sprijin financiar pentru  
lucrări de consolidare şi renovare 
biserică Parohia Ortodoxă  
"Adormirea Maicii Domnului" 
Cluj-Napoca, Jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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Guvernului bugetar. 
 

1338.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  demararea lucrărilor 
privind construirea unei biserici 
ortodoxe pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sfântul Ioan Gură de 
Aur"  Cluj Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1339.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  achiziţionare de 
materiale pentru  construcţie 
biserică nouă  pentru  Parohia 
Ortodoxă Învierea Domnului Cluj-
Napoca (str. Viilor), jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1340.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
1.000  mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului 
şi Clujului, sprijin pentru 
finalizarea construcţiei 
Campusului Teologic „Nicolae 
Ivan”, Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1341.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000  mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului 
şi Clujului, sprijin pentru 
construcţia Centrului  Misiona-
Social „Sfântul Apostol Andrei”, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
lucrări la obiectivul specificat, 
aflata in faza de autorizare. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1342.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000  mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului 
şi Clujului, sprijin pentru 
construcţia Căminului de 
Vârstnici din localitatea Baciu, 
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
 începerea lucrărilor la 
obiectivul specificat, autorizat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1343.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000  mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului 
şi Clujului, sprijin pentru 
construcţia Centrului  de Tineret 
Săcuieu, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
Fondurile sunt necesare pentru  
începerea lucrărilor la obiectivul 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1344.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Fondurile sunt necesare pentru Se propune respingerea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

229

5001/grupa51/art.01/alin.01 1.000  mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului 
şi Clujului, Parohia Gherla IV,  
sprijin pentru construcţia 
Centrului  de Cazare pentru 
tinerii proveniţi din centrele de 
plasament, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1345.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Mănăstirea 
Ştefan Vodă din Vad, jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
rectitorirea Mănăstirii lui Ştefan 
Vodă. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1346.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin financiar 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea  lucrărilor la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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pentru Parohia Ortodoxă „Sfântul 
Ioan Evanghelistul”, Cluj Napoca, 
jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1347.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru Parohia Ortodoxă „Sfântul 
Alexandru”, Cluj Napoca, jud. 
Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1348.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru Parohia Ortodoxă „Sfântul 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
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Lazăr”, Cluj Napoca, jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1349.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru Parohia Ortodoxă 
„Intrarea Domnului în Ierusalim”, 
Comuna Floreşti, jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1350.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru Parohia Ortodoxă 
Apahida II, Comuna Apahida, 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
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jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1351.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru Parohia Ortodoxă, 
Lujerdiu, Comuna Corneşti, 
lucrări de amenajare interioară şi 
finisaje, jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1352.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru Parohia Ortodoxă, Buza, 
Comuna Buza,  jud. Cluj.  
 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1353.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru Parohia Ortodoxă, Dealu 
Negru,  jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
începerea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. Biserica 
veche a fost distrusă în 
incendiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1354.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  lucrări de amenajare 
interioară a bisericii (mobilier 
sculptat  pentru  Parohia 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
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Ortodoxă "Naşterea Sf. Ioan 
Botezătorul Cluj-Napoca, jud. 
Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1355.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  lucrări de pictură în 
biserică pentru  Parohia 
Ortodoxă "Pogorârea Sf. Duh" 
Zorilor, Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1356.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  construcţie biserică  
pentru  Parohia Ortodoxă Sf. Ap. 
şi Ev. Matei  Cluj-Napoca, jud. 
Cluj.  
 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1357.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  construcţie biserică 
pentru  Parohia Ortodoxă Sf. Ap. 
Petru şi Pavel - Valea Chintăului  
Cluj-Napoca, jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1358.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă  
,,Sfânta Treime” Str. Bisericii 
Ortodoxe, nr. 10, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj.  
 
Autor: 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1359.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Mucenic Gheorghe” Str. 
Maşiniştilor, nr. 150, Cluj-
Napoca, jud. Cluj.  
  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1360.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă  
,,Schimbarea la Faţă” Str. 
Eroilor, nr. 24-26, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj.  
 
 
Autor: 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1361.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă  
,,Intrarea în Biserică” Str. Calea 
Baciului, nr. 20, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj.  
  
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1362.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Înălţarea Domnului”Str. Aurel 
Suciu  fn, Cluj-Napoca, jud. Cluj.  
 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Camera Deputaţilor şi Senat. amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1363.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Înălţarea Sfintei Cruci” Str. 
Plopilor, nr. 46, Cluj-Napoca, jud. 
Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1364.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă  
,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena” Str. Moţilor, nr. 25, Cluj-
Napoca, jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
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Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1365.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Ilie” Str. Târnavelor, nr. 
4, Cluj-Napoca, jud. Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1366.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Întâmpinarea Domnului” Str. 
Bucureşti fn, Cluj-Napoca, jud. 
Cluj. 
  
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1367.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Ioan Botezătorul” Str. 
Fabricii, nr. 2-4, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1368.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă  
,,Sfântul Apostol Toma” Str. 
Dorobanţilor, nr. 37, Cluj-
Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1369.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Dimitrie Izvorâtor de 
Mir'' Str. Tache Ionescu, nr. 4, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor  la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1370.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Nicolae” Str. Horea, nr. 
44, Cluj-Napoca, jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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Guvernului bugetar. 
 

1371.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Dimitrie cel Nou'' str. 
Unirii, nr. 1,  Cluj-Napoca, jud. 
Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1372.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă ,, 
Sfântul Apostol Andrei” Str. 
Galaxiei, nr. 6 , Cluj-Napoca, jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1373.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă ,, 
Naşterea Domnului” Str. 
Răşinari, nr. 1 A, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1374.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă  ,,Sfinţii 
Arhangheli Mihai şi Gavril'' Str. 
Corneliu Coposu, nr. 34, Cluj-
Napoca, jud. Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1375.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Pogorârea Sfântului Duh”- 
Grigorescu Str. Fântânele,  nr. 
30 A, 400294, Cluj-Napoca, jud. 
Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1376.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă ,, Buna 
Vestire” Str. Puieţilor, nr. 2, Cluj-
Napoca, jud. Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1377.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de 3 Fondurile sunt necesare pentru Se propune respingerea 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă ,,Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel” - Str. 
Ieremia Grigorescu, nr. 144, Cluj-
Napoca, jud. Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1378.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântu Mina'' str. Bună Ziua, nr. 
1, Cluj-Napoca, jud. Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1379.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Tuturor Sfinţilor” Str. Ciucaş  
fn, Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1380.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă, 
Sfântul Vasile cel Mare” Str. 
Patriciu Barbu  fn, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1381.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
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Ortodoxă  ,, Cuvioasa 
Paraschiva” Str. Observatorului,  
fn, Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1382.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Ioan Botezătorul”- 
Borhanci str. Borhanciului, nr. 23, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1383.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Naşterea Maicii Domnului” Str. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
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Traian Vuia, nr. 87, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1384.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
“Sfântul Iorest şi Sava'' str. 
Târnavelor, nr. 4, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj.     
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1385.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Arhanghel Mihail” Str. 
Dâmboviţei   fn, Cluj-Napoca, 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
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jud. Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1386.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă ,, 
Sfântul Arhidiacon Ştefan” Str. 
Dionisie Roman, nr. 2-4, Cluj-
Napoca, jud. Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1387.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă ,,Sfinţii 
Ioachim şi Ana” Str. Câmpul 
Pâinii  fn, Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

250

Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1388.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Soborul Maicii Domnului”- 
Făget Str. Făgetului  fn, Cluj-
Napoca, jud. Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1389.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  construcţie biserică  
pentru  Parohia Ortodoxă Sf. Ap. 
şi Ev. Matei  Cluj-Napoca, jud. 
Cluj 
 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1390.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  lucrări de reparaţii la 
biserică pentru  Parohia 
Ortodoxă  Câmpia Turzii I, jud. 
Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1391.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  construcţie împrejmuire 
perimetrul bisericii (gard de 
beton cu stâlpi, armat cu fier  şi 
placat cu piatră pentru  Parohia 
Ortodoxă  "Adormirea Maicii 
Domnului" Dej II, jud. Cluj.   

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1392.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  finalizarea lucrărilor 
interioare şi exterioare ale 
bisericii    pentru  Parohia 
Ortodoxă Şomcutu Mic, jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1393.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru  Protopopiatul 
Ortodox Dej - sprijin financiar 
pentru  construcţie sediu 
(tencuieli exterioare, birou 
asistenţă socială, capelă), jud. 
Cluj. 
 
Autor: 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1394.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Protopopiatul 
Ortodox Dej - sprijin financiar 
pentru  construcţie sediu 
(tencuieli exterioare, birou 
asistenţă socială, capelă), jud. 
Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1395.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sfântul Ierarh 
Nectarie" Dej - sprijin financiar 
pentru  lucrări de construcţii la 
biserica, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Camera Deputaţilor şi Senat. amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1396.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Dej Valea Codorului - 
sprijin financiar pentru  reparaţii 
capitale la biserică - instalaţie 
electrică nouă, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1397.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Dej III - sprijin financiar 
pentru  continuare construcţie 
biserică, jud. Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

255

 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1398.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
60 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Viile Dejului - sprijin 
financiar pentru  continuarea 
lucrărilor la casa parohială 
construcţie nouă, jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1399.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Ocna Dej II - sprijin 
financiar pentru  pictură 
bisericească şi schimbare 
instalaţie electrică, jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1400.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sfinţii Dr. Cozma şi 
Damian" Dej  - sprijin financiar 
pentru  amenajarea spaţiului din 
jurul bisericii, jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1401.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sf. Ap. Andrei" Dej - 
sprijin financiar pentru  
construcţie biserică, jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1402.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sf. Cuv. Parascheva" 
Gherla - sprijin financiar pentru  
pictură biserică nouă, jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1403.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sf. Ioan Botezătorul" 
Gherla - sprijin financiar pentru  
lucrări interioare (tencuieli 
interioare, instalaţii electrice, 
pictură etc.), jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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Guvernului bugetar. 
 

1404.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Gherla I - sprijin 
financiar pentru  construcţie  
biserică nouă, jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1405.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Oprişani II Turda - 
sprijin financiar pentru  extindere 
cămin de bătrâni Alea Plopilor nr. 
7 Turda (instalaţii sanitare 
electrice şi de încălzire), jud. 
Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1406.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Oprişani III Turda - 
Grădiniţa Socială 
"Acoperământul Maicii Domnului" 
- sprijin financiar pentru  
zugrăveli interioare şi 
reamenajări, jud. Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1407.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda Capelă II - sprijin 
financiar pentru  reparaţie şi 
vopsire acoperiş precum şi 
reparaţii curente în interiorul 
bisericii, jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1408.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda Capelă I - sprijin 
financiar pentru  montare de 
ferestre şi uşi termopan la capela 
mortuară de la subsolul bisericii 
şi încheierea lucrărilor de izolare 
termică a bisericii, jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1409.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda Capelă I - sprijin 
financiar pentru  finalizare lucrări 
exterioare (placare elevaţie şi 
terase  balustrade) la casa 
parohială I, jud. Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1410.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou de investiţie. Se propune respingerea 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda Fabrici - sprijin 
financiar pentru  construirea unei 
biserici noi, jud. Cluj. 
   
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1411.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda III - sprijin 
financiar pentru  continuare 
lucrări la casa parohială, jud. 
Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1412.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Protopopiatul 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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Ortodox Turda - sprijin financiar 
pentru  reparaţii capitale la sediul 
protopopiatului, jud. Cluj.   
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1413.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  „Înălţarea Domnului” 
Turda Nouă - sprijin financiar 
pentru  construcţie biserică 
parohială, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1414.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda II - sprijin 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
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financiar pentru  reparaţii capitale 
la acoperiş, zidărie şi înlocuirea 
iconostasului cu altul nou, jud. 
Cluj  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1415.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Protopopiatul 
Ortodox Huedin, jud. Cluj- sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii şi amenajări interioare la 
sediul protopopiatului, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1416.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Protopopiatul 
Ortodox Huedin - sprijin financiar 
pentru  servirea mesei pentru  

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea asigurării serviciilor 
sociale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
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persoane fără venit la Fundaţie, 
jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1417.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ticu - filia Arghişu, jud. 
Cluj.- sprijin financiar pentru  
realizare pictură la biserică, jud. 
Cluj  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1418.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Rediu - sprijin financiar 
pentru  înlocuirea acoperişului de 
la casa parohială din Rediu, jud. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

265

Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1419.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Aiton - sprijin financiar 
pentru  construire casă parohială 
în Aiton, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1420.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
105 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă  Aluniş - Filia Pruneni - 
sprijin financiar pentru   realizare 
şarpantă şi învelitoare pt. 
biserica din lemn monument 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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istoric, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1421.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă  Aluniş - sprijin 
financiar pentru  reparaţii capitale 
la biserică, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1422.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru Parohia Ortodoxă 
Corpadea, comuna Apahida,  
sprijin financiar pentru  
amenajare biserică parohială, 
jud. Cluj. 
 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1423.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Mănăstirea "Sf. Ilie 
şi Lazăr" loc. Cristorel, comuna 
Aşchileu  - ajutor financiar pentru  
reabilitarea bisericii mănăstirii şi 
casei monahale, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1424.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Popeşti, comuna Baciu 
- sprijin financiar pentru  
construire capelă mortuară , jud. 
Cluj. 
 
Autor: 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1425.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Sf. Dimitrie -, comuna 
Baciu - sprijin financiar pentru  
construire biserică nouă, jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1426.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru   Mănăstirea 
"Sfântul Proroc Ilie" , comuna 
Băişoara - ajutor financiar pentru  
masa din altar, duşumea şi 
încălzire altar, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1427.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 
mii lei pentru   Parohia Ortodoxă 
Săcel comuna Băişoara - sprijin 
financiar pentru  izolarea termică 
a casei parohiale, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1428.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 
mii lei pentru   Parohia Ortodoxă 
Maia - sprijin financiar pentru  
reabilitare termică şi refacere 
instalaţie electrică, comuna 
Bobîlna, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Camera Deputaţilor şi Senat. Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1429.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Bonţida - Filia Şator - 
sprijin financiar pentru  construire 
biserică nouă în Şator, comuna 
Bonţida , jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1430.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Coasta -  sprijin 
financiar pentru  încălzire 
centrală şi reparaţii geamuri, 
comuna Bonţida , jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
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rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1431.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
35 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Coasta - Filia Tăuşeni -  
sprijin financiar pentru  încălzire 
centrală şi reparaţii comuna 
Bonţida , jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1432.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Bărăi - sprijin financiar 
pentru  reparaţii la casa 
parohială comuna Căianu, jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Guvernului urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1433.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Căianu - sprijin 
financiar pentru  reparaţie 
acoperiş biserică şi înlocuire 
calorifere în biserică comuna 
Căianu, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1434.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Bogata  - sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
bisericii  comuna Călăraşi, jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1435.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Sânboleni - sprijin 
financiar pentru  continuare 
reabilitare termică clădire casă 
parohială, comuna Cămăraşu, 
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1436.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru   Parohia Ortodoxă 
Năoiu - sprijin financiar pentru  
montare geamuri termopan la 
biserică, comuna Cămăraşu, jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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bugetar. 
 

1437.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Urişor - sprijin 
financiar pentru  continuarea 
construirii capelei mortuare , 
comuna Căşeiu, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1438.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Guga - sprijin financiar 
pentru  înlocuirea tâmplăriei la 
biserică, comuna Căşeiu, jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1439.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 8 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă  
Urişor - sprijin financiar pentru  
continuarea construirii capelei 
mortuare , comuna Căşeiu, jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1440.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 8 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă  
Căşeiu - sprijin financiar pentru  
continuarea construirii capelei 
mortuare , comuna Căşeiu, jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv n ou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1441.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Iacobeni - sprijin 
financiar pentru  finisaje la 
biserica nouă picturi şi finisaje 
exterioare, comuna Ceanu Mare, 
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1442.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
60 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Deuşu Vechea - sprijin 
financiar pentru  renovare 
biserică Deuşu, comuna Chinteni 
, jud. Cluj.  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1443.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Deuşu Vechea - sprijin 
financiar pentru  restaurare  
biserică Vechea Parohia 
Ortodoxă Deuşu Vechea - sprijin 
financiar pentru  renovare 
biserică Deuşu, comuna 
Chinteni, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1444.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Feiurdeni - sprijin 
financiar pentru  subzidire 
biserică şi împrejmuire gard, 
comuna Chinteni, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1445.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Chinteni - sprijin 
financiar pentru  casei parohiale, 
vitralii biserică, comuna Chinteni 
, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1446.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Pădureni - Filia Satu 
Lung - sprijin financiar pentru  
reparaţii capitale la biserică şi 
renovare pictură biserică  , 
comuna Chinteni , jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1447.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou de investiţie  Se propune respingerea 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 24  mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Chiuieşti "Naşterea 
Maici Domnului"- sprijin financiar 
pentru  finalizare lucrări de 
construcţie la clopotniţă şi altar, 
comuna Chiuieşti, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1448.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Măgoaja - sprijin 
financiar pentru  refacerea 
gardului de piatră care 
împrejmuieşte biserica, comuna 
Chiuieşti , jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1449.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 

Obiectiv nou de investiţie  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

280

Ortodoxă Vânători- sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii la biserică, comuna 
Ciucea , jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1450.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Ciucea - Cătunul Calea Lată - 
sprijin financiar pentru  
continuarea lucrărilor la biserica 
din Calea Lată, comuna Ciucea , 
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

1451.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cîţcău – sprijin 
financiar pentru  construcţie 
capelă cimitir, comuna Cîţcău , 
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1452.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
75 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cara  - sprijin financiar 
pentru  reparaţii exterioare la 
biserica din Cara comuna 
Cojocna , jud. Cluj. 
 
Autor: 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

2

Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1453.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cojocna – sprijin 
financiar pentru  pictarea bisericii 
în stil bizantin comuna Cojocna , 
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1454.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Corneşti – sprijin 
financiar pentru  construirea unei 
clopotniţe şi cumpărarea a două 
clopote comuna Corneşti , jud. 
Cluj. 
 
Autor: 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

3

Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1455.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Vîlcele – sprijin 
financiar pentru  reparaţii şi 
întreţinere casa parohială 
comuna Feleacu, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1456.      Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Nicula – sprijin 
financiar pentru  renovare 
biserică  comuna Fizeşu Gherlii, 
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

4

Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1457.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Sfântul Ioan Iacob 
Hozevitul Floreşti – sprijin 
financiar pentru  construcţie 
biserica pe Valea Gârboului 
comuna Floreşti, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1458.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01  

Se propune alocarea sumei de 8 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Cetatea Fetei Floreşti – sprijin 
financiar pentru  realizarea unei 
curţi interioare din beton şi 
pavele , comuna Floreşti, jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

5

Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1459.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Frata – sprijin financiar 
pentru  împrejmuire cimitir şi 
reparaţii interioare biserică , 
comuna Frata, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1460.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
350 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Gilău II – sprijin 
financiar pentru  lucrări de: 
încălzire centrală în biserică, 
anexă pt. activităţi diverse, 
strane completare, pavaj curte 
biserică, recondiţionare pictură în 
interior, tablă acoperiş biserică, 
construcţie clopotniţă, procurare 
clopot şi achiziţionarea unui 
teren pt. aşezământ, comuna 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

6

Gilău, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1461.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Surduc –Filia Făgetul Ierii – 
sprijin financiar pentru  
renovarea capitală a bisericii , 
comuna Iara, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1462.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  3 
mii lei pentru  Parohia ortodoxă 
Surduc filia Făgetul Ierii – sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare la acoperişul  bisericii, 
comuna Iara, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

7

Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1463.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Surduc – sprijin financiar pentru  
lucrări de pictură  la biserică, 
comuna Iara, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1464.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Codor – sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii la biserică şi casa 
parohială, comuna Jichişu de 
Jos, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

8

Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1465.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Jucu de Sus – sprijin 
financiar pentru  construirea unei 
capele mortuare, comuna Jucu, 
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1466.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
250 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Gădălin – sprijin 
financiar pentru  pictură 
interioară şi exterioară la biserica 
din loc. Vişea, comuna Jucu, jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Senat. Guvernului urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1467.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
25 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Gădălin – sprijin 
financiar pentru  pictură 
exterioară şi mobilier bisericesc 
la biserica din loc. Gădălin, 
comuna Jucu, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1468.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Ciuleni – sprijin 
financiar pentru  reparaţii capitale 
la biserică (acoperiş), comuna 
Mărgău, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1469.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Nireş – sprijin financiar 
pentru  reparaţii la biserică, 
comuna Mica, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1470.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Înălţarea Sf. Cruci – 
Mănăstirea – sprijin financiar 
pentru  înlocuirea jgheaburilor şi 
burlanelor din tablă comuna 
Mica, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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bugetar. 
 

1471.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Mihai Viteazu II – 
sprijin financiar pentru  
construcţie casă parohială, 
comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1472.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Bădeni – Moldoveneşti 
– sprijin financiar pentru  
definitivarea lucrărilor la Biserică, 
comuna Moldoveneşti , jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1473.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Bucea – sprijin 
financiar pentru  reparaţii şi 
întreţinere la cele două biserici, 
comuna Negreni, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1474.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Palatca – sprijin 
financiar pentru  înlocuire 
geamuri şi dotare grup sanitar, 
comuna Palatca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1475.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Livada – sprijin 
financiar pentru  continuare 
lucrări la biserica nouă , comuna 
Petreştii de Jos, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1476.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Finişel – sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
pictură în biserică, comuna 
Săvădisla , jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1477.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou de investiţii.  Se propune respingerea 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ceaba – sprijin 
financiar pentru  înlocuire 
iconostas, comuna Sînmărtin, 
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1478.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Sânmărtin – sprijin 
financiar pentru  schimbarea 
padimentului în biserică, comuna 
Sînmărtin, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1479.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 

Obiectiv nou de investiţii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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Ortodoxă  Sânpaul – sprijin 
financiar pentru  reparaţii capitale 
(schimbare geamuri şi sistem 
încălzire )  şi  construcţie capelă, 
comuna Sînpaul, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1480.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Suatu – sprijin financiar 
pentru  continuare construcţie 
biserică nouă, comuna Suatu, 
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1481.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
35 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Aruncuta – sprijin 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
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financiar pentru  reabilitarea 
termică a, comuna Suatu, jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1482.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
128 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ceanu Mic  - sprijin 
financiar pentru  repararea şi 
înfrumuseţarea biserici din 
Ceanu Mic , comuna Tureni, jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 
 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1483.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Ţaga – Filia Ghiolţ – 
sprijin financiar pentru  

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
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continuare lucrări la biserica 
nouă , comuna Ţaga, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1484.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Ţaga  - sprijin financiar 
pentru  lucrări de reparaţii şi 
întreţinere la biserică, comuna 
Ţaga, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1485.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei Parohia Ortodoxă 
Sîntejude – sprijin financiar 
pentru  dotarea bisericii cu 
centrală termică, comuna Ţaga, 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
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jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1486.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Batin – sprijin financiar 
pentru  reparaţii curente şi 
întreţinere biserică şi casa 
parohială, comuna Unguraş, jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1487.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Vad – sprijin financiar 
pentru  reabilitare  biserică, 
comuna Vad, jud. Cluj. 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1488.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 6 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Cetan – sprijin financiar pentru  
schimbarea acoperişului la casa 
parohială, comuna Vad, jud. Cluj.
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1489.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 6 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Bogata de Jos – sprijin financiar 
pentru  renovarea exterioară a 
bisericii, comuna Vad, jud. Cluj. 
 
Autor: 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1490.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Valea Ierii – sprijin 
financiar pentru  construcţie  
biserică nouă, comuna Valea Ierii 
, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1491.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Urca – sprijin financiar 
pentru  pictarea bisericii, comuna 
Viişoara, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1492.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Viişoara I – sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
acoperişul bisericii, comuna 
Viişoara, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1493.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 7 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Viişoara II – sprijin financiar 
pentru  continuare schimbare 
geamuri la biserică, montare 
pavaj în faţa bisericii şi demarare 
lucrări la capela mortuară, 
comuna Viişoara, jud. Cluj. 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1494.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cuv. Paraschiva -  
sprijin financiar pentru  
construcţie biserică, Cluj Napoca 
, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1495.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Câmpia Turzii 3 – sprijin financiar 
pentru  construire 2 troiţe în faţa 
bisericii, Câmpia Turzii, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Senat. Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1496.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Dej Triaj -  sprijin 
financiar pentru  construcţie 
biserică, Dej, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1497.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Ocna Dej I – sprijin 
financiar pentru  construire 
capelă cimitir şi modernizare 
casa parohială, Dej, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
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Senat. rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1498.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Gherla III -  sprijin 
financiar pentru  continuarea 
lucrărilor la Biserica Sf. Treime, 
Gherla, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1499.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Oprişani I – sprijin 
financiar pentru  încălzire şi 
reparaţii exterioare la biserică, 
reabilitare termică, finisări 
interioare şi amenajări exterioare 
la , Turda, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1500.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Fundaţia 
Filantropică Sf. Irina sprijin 
financiar pentru  amenajare 
spaţiu pentru  recuperare psiho-
neuro-motorie, Turda, jud. Cluj. 
 
Autor : 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1501.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Dâncu – sprijin 
financiar pentru  înlocuire 
acoperiş la biserica monument 
istoric „Sf. Muceniţă Varvara” din 
filia Ticu-Colonie, comuna 
Aghireşu,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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Senat. rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1502.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Dârja – sprijin financiar 
pentru  reparaţii la biserică şi 
casa parohială, comuna 
Apahida,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1503.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Mănăstirea Sf. 
Ilie şi Lazăr -  sprijin financiar 
pentru  întreţinerea bisericii, 
comuna Aşchileu,   jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

27

bugetar. 
 

1504.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Săliştea Nouă -  sprijin financiar 
pentru  lucrări de consolidare a 
lăcaşului de cult , comuna Baciu,  
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1505.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Coruşu -  sprijin financiar pentru  
lucrări de consolidare a lăcaşului 
de cult, comuna Baciu  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1506.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 2 
mii lei pentru  reparaţii biserica 
ortodoxă cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, sat 
Muntele Băişorii, comuna 
Băişoara,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1507.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 
mii lei pentru  reparaţii biserica 
ortodoxă cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Băişoara, 
comuna Băişoara,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1508.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Suăraş -  sprijin financiar pentru  
lucrări de reparaţii şi întreţinere 
la lăcaşul de cult, comuna 
Bobîlna,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1509.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Băbdiu -  sprijin financiar pentru  
lucrări de consolidare a lăcaşului 
de cult, comuna Bobîlna,  jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1510.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou de investiţii. Se propune respingerea 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 25 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Călata – sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
construcţie a treptelor de acces 
în biserică şi a unui trotuar în 
jurul bisericii , comuna Călăţele,  
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1511.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Păniceni -  sprijin 
financiar pentru  restaurare 
(reparaţii) acoperiş şindrilă 
pentru  biserica din lemn, 
comuna Căpuşu Mare,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1512.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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Ortodoxă Păniceni -  sprijin 
financiar pentru  finalizarea 
lucrărilor de construcţie biserică 
zid, comuna Căpuşu Mare,  jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1513.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cătina -  sprijin 
financiar pentru  construcţie, 
comuna Cătina,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1514.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Feldioara – sprijin 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
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financiar schimbare paviment, 
uşi şi geamuri la biserica din 
Copru, comuna Cătina,  jud. Cluj.
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1515.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Feldioara – sprijin 
financiar pentru  reparaţie 
generală biserică (vopsit tablă 
acoperiş, schimbare geamuri şi 
uşi), comuna Cătina,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1516.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Iuriu de Câmpie cu filia Straja – 
sprijin financiar pentru  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
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construcţie  biserică Straja, 
comuna Cojocna,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1517.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
19 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Boju – sprijin financiar 
pentru  restaurare acoperiş 
biserică şi casă parohială,  
comuna Cojocna,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1518.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5  
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Ploscoş – sprijin financiar pentru 
reparaţii la biserică, comuna 
Ploscoş,  jud. Cluj. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1519.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cuzdrioara -  sprijin 
financiar pentru  încălzire 
centrală în biserică, comuna 
Cuzdrioara , jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1520.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Feleacu – solicitare sprijin 
financiar pentru   lucrări de 
întreţinere  biserică, comuna 
Feleacu, jud. Cluj. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1521.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Someşul Cald -  sprijin financiar 
pentru  achiziţionare uşă la 
biserică, comuna Gilău, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1522.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Agriş -  sprijin financiar pentru  
lucrări de renovare a bisericii 
parohiale şi finalizarea lucrărilor 
de pictură, comuna Iara , jud. 
Cluj. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1523.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Livada-  sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
clopotelor şi 
reabilitarea/modernizarea casei 
parohiale  , comuna Iclod, jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1524.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Fundătura -  sprijin 
financiar pentru  repararea 
bisericii şi reparaţii la casa 
parohială, comuna Iclod, jud. 
Cluj. 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1525.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Orman -  sprijin 
financiar pentru  reparaţii curente 
(vopsirea tablei de pe acoperişul 
bisericii şi înlocuirea porţilor de la 
intrare), comuna Iclod, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1526.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Jichişu de Jos -  sprijin 
financiar pentru  întreţinere 
biserică, comuna Jichişu de Jos, 
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1527.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Jichişu de Sus -  sprijin 
financiar pentru  întreţinere 
biserică, comuna Jichişu de Jos, 
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1528.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Măguri Răcătău – sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare a bisericii , comuna 
Măguri Răcătău, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1529.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Muntele Rece – sprijin 
financiar pentru  înlocuire 
geamuri vechi de la biserica din 
Mâţăşti cu geamuri termopan, 
construire clopotniţă la biserica 
din Rîşca şi refacerea gardurilor 
la cele două biserici, comuna 
Măguri Răcătău, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1530.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Mănăstirea 
Ortodoxă „Înălţarea Domnului” 
Muntele Rece – sprijin financiar 
pentru  lucrări de construcţie la 
casa chiliilor mănăstirii, comuna 
Măguri Răcătău, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
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Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1531.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5  mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Măguri – sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare la instalaţia electrică a 
bisericii, comuna Măguri 
Răcătău, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1532.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Mănăstireni -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii şi întreţinere biserică şi 
casă parohială, comuna 
Mănăstireni, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Senat. Guvernului urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1533.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Bedeciu -  sprijin 
financiar pentru  întreţinerea 
bisericii , comuna Mănăstireni, 
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1534.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Mărgău -  sprijin 
financiar pentru  instalaţie de 
încălzire şi refacerea amvonului 
şi a stranelor, comuna Mărgău, 
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1535.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Cheia -  sprijin financiar pentru  
reconstrucţie, renovare, comuna 
Mihai Viteazu, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1536.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Mănăstirea 
Ortodoxă « Sf. Ioan Iacob 
Hozevitul » Bucea – sprijin 
financiar pentru  continuarea 
lucrărilor la construirea bisericii 
din cadrul mănăstirii, comuna 
Negreni, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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bugetar. 
 

1537.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cubleşu Someşan -  
sprijin financiar pentru  realizare 
încălzire centrală a bisericii  
comuna Panticeu, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1538.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Petreştii de Jos -  sprijin financiar 
pentru  întreţinere biserică, 
comuna Petreştii de Jos,  jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1539.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 2 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Livada -  sprijin financiar pentru  
întreţinere biserică, comuna 
Petreştii de Jos,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1540.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Plaiuri -  sprijin financiar pentru  
întreţinere biserică, comuna 
Petreştii de Jos,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1541.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Deleni – sprijin 
financiar pentru  reabilitare 
clopotniţă, podele, scări şi 
acoperiş la biserică, comuna 
Petreştii de Jos,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1542.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Poieni – sprijin 
financiar pentru  înlocuire uşă 
lemn cu uşă tip PVC la biserică, 
comuna Poieni,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1543.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou de investiţii. Se propune respingerea 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Râşca Oniceşti -  
sprijin financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1544.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Râşca Pleş -  sprijin 
financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1545.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 

Obiectiv nou de investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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Ortodoxă Rîşca de Sus -  sprijin 
financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1546.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cristeşti -  sprijin 
financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1547.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Mărceşti -  sprijin 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
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financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1548.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Dealu-Mare -  sprijin 
financiar pentru  repararea, 
comuna Râşca,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1549.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Lăpuşteşti -  sprijin 
financiar pentru  repararea 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
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bisericii, comuna Râşca,  jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1550.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru  Mănăstirea 
Ortodoxă Râşca Transilvană, 
comuna Râşca,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor: finisaje şi 
pictură. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1551.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Săcuieu – sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare exterioară  a bisericii şi 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
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schimbarea acoperişului bisericii, 
comuna Săcuieu,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1552.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Sănduleşti -  sprijin financiar 
pentru  introducerea unui sistem 
de încălzire la biserică şi casa 
parohială, comuna Sănduleşti, 
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1553.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Copăceni – sprijin financiar 
pentru  reparaţii la biserică şi 
casa parohială, comuna 
Sănduleşti, jud. Cluj. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1554.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Sic – sprijin financiar 
pentru  restaurare acoperiş 
biserică şi casă parohială, 
comuna Sic, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1555.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Comşeşti – sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
pictură la biserică, comuna 
Tureni, jud. Cluj. 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1556.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru   Parohia Ortodoxă 
Întâmpinarea Domnului Cluj 
Napoca – sprijin financiar pentru  
continuare lucrări de  pictură 
interioară a bisericii, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1557.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru   Mitropolia 
Clujului, Maramureşului şi 
Sălajului – sprijin pentru  
reconstrucţie biserica din parohia 
„Dealul Negru” care a ars, jud. 
Cluj. 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1558.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
9000 mii lei pentru   Mănăstirea 
Ortodoxă Mihai Vodă – Turda -  
sprijin financiar pentru  lucrări de 
construcţii la mănăstire , jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1559.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 6 
mii lei pentru   Parohia ortodoxă 
Câmpia Turzii II -  sprijin 
financiar pentru  reparaţii la casa 
parohială, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1560.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru   Capela 
Ortodoxă Sfântul Teodor 
Studitus -  sprijin financiar pentru  
finalizarea lucrărilor de 
construcţie Parohia ortodoxă 
Câmpia Turzii , jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1561.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru   Parohia ortodoxă 
Câmpia Turzii II – sprijin financiar 
pentru  izolarea bisericii, jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Senat. amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1562.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru   Parohia Ortodoxă 
Ticu – Filia Arghişu – sprijin 
financiar pentru  pictură, comuna 
Aghireşu , jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1563.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Călăraşi -  sprijin financiar pentru  
reparaţii la biserică , comuna 
Călăraşi, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
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rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1564.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Dângău Mic -  sprijin financiar 
pentru  iconostasul sculptat de la 
Biserica Adormirea Maicii 
domnului – Filia Mărceşti, 
comuna Căpuşu Mare, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1565.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Sălicea -  sprijin financiar pentru  
înlocuirea uşii bisericii, comuna 
Ciurila, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

57

Guvernului urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1566.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Filea de Jos -  sprijin financiar 
pentru  activităţi religioase şi 
culturale, comuna Ciurila, jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1567.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Luncani – sprijin financiar pentru  
finalizarea lucrărilor la biserica 
aflată în construcţie , comuna 
Luna, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1568.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Negreni – sprijin financiar pentru  
reparaţia acoperişului casei 
parohiale comuna Negreni,  jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1569.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Tranişu – Filia Lunca 
Vişagului -  sprijin financiar 
pentru  pictura bisericii, comuna 
Poieni, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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bugetar. 
 

1570.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
 

Se propune alocarea sumei de 4 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Valea Drăganului -  sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
sistemului de încălzire al bisericii, 
comuna Poieni, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1571.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4 
mii lei pentru   Parohia Ortodoxă 
Valea Drăganului -  sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
sistemului de încălzire al bisericii, 
comuna Poieni, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1572.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 2 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Vălişoara – sprijin financiar 
pentru  lucrări de înzestrare cu 
picturi a bisericii , comuna 
Săvădisla, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1573.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  Mănăstirea 
„Acoperământul Maicii Domnului” 
Floreşti – sprijin financiar pentru  
continuarea lucrărilor de 
construcţie a mănăstirii, comuna 
Floreşti , jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1574.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Miceşti -  sprijin financiar pentru  
renovare la casa parohială, 
comuna Tureni , jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1575.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru  Parohia Ortodoxă 
Miceşti -  sprijin financiar pentru  
renovare la casa parohială, 
comuna Tureni , jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1576.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de 3 Fondurile sunt necesare pentru Se propune respingerea 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj I-Centrul Istoric 

- sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, 
Cluj Napoca, jud. Cluj. 

 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1577.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj II-Centrul Bob – 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1578.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Greco-

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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Catolică Cluj – Zorilor I – sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 
 

obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1579.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Zorilor II – sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1580.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Mănăştur I Vest – 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
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sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1581.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj – Mănăştur II – 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1582.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj-Grigorescu – 
sprijin financiar pentru 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
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funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1583.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj VI – Gruia – sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1584.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj-Dâmbu Rotund – 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

66

Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1585.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj-Iris – sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1586.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Someşeni – sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj. 
 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1587.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Valea Chintăului – 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1588.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj III- Andrei 
Mureşanu – sprijin financiar 
pentru funcţionarea lăcaşului, 
Cluj Napoca, jud. Cluj. 
 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1589.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj IV-Mărăşti – sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1590.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj V- Făget – sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1591.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj X- Gheorghieni – 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1592.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Valea Fânaţelor – 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1593.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Cordoş  - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1594.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Gherla – sprijin 
financiar pentru  lucrări de gletuit 
zugrăvit scări acces clopotniţă, 
mână curentă, placat scări, 
Gherla, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1595.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Turda – sprijin financiar 
pentru  construire casă parohială  
, comuna Tureni , jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1596.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Schimbarea la Faţă 
Popeşti – sprijin financiar pentru  
renovarea casei parohiale şi 
acoperirea lăcaşului de cult cu 
tablă, comuna Baciu , jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
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Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1597.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolica Rugăşeşti- sprijin 
financiar pentru  construcţie  
biserică, comuna Căşeiu, jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1598.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia Unită 
cu Roma Greco-Catolică Sf. 
Nicolae Chinteni -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii capitale la biserică, 
comuna Chinteni, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Senat. Guvernului 
 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1599.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Sănduleşti – sprijin 
financiar pentru  renovare şi 
modernizare biserică, comuna 
Sănduleşti, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1600.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică  Gherla – sprijin 
financiar pentru  reparaţia 
capitală a cupolei şi lucrări de 
finisare, Gherla, jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1601.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Jichişu de Sus – sprijin 
financiar pentru  întreţinere 
biserică, comuna Jichişu de Jos, 
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1602.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Iclod – sprijin financiar 
pentru  pentru  finalizarea 
lucrărilor biserică, comuna Iclod,  
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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bugetar. 
 

1603.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru   Parohia Greco-
Catolică Orman – sprijin financiar 
pentru  construcţie biserică , 
comuna Iclod,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
  
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1604.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Ocna Dejului – sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
biserică, Dej,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1605.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Crăieşti – sprijin 
financiar pentru  continuare 
lucrări de construcţie biserică, 
comuna Petreştii de Jos,  jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1606.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică „Episcop Ioan Bob” – 
sprijin financiar pentru  
continuare lucrări de construcţie 
biserică, Cluj Napoca,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1607.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 7 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Mica – sprijin financiar 
pentru  lucrări instalaţie de  
încălzire a bisericii, comuna 
Mica,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1608.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 
mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Ghirişu Român – sprijin 
financiar pentru  biserică, 
comuna Mociu,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1609.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de 3 Obiectiv nou  de investiţii. Se propune respingerea 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică « Sfântul Nicolae » 
Sânicoară – solicitare sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
capela , comuna Apahida,  jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1610.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Biserica 
Creştină Baptistă Nr 1 Gilău – 
sprijin financiar pentru  
construirea unui locaş de cult în 
Gilău, comuna Gilău,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1611.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 
mii lei pentru  Biserica Creştină 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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Baptistă Maghiară Huedin – 
sprijin financiar pentru  
renovarea şi reabilitarea 
lăcaşului de cult, Huedin,  jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1612.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 
mii lei pentru  Biserica Creştină 
Baptistă Maghiară Sâncraiu – 
sprijin financiar pentru  
renovarea şi reabilitarea 
lăcaşului de cult, comuna 
Sâncraiu,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1613.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru Biserica lui 
Dumnezeu Apostolică 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
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Penticostală Nr. 2 – sprijin 
financiar pentru lucrări de 
modernizare la clădire Cluj 
Napoca,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1614.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 
mii lei pentru  Biserica 
Penticostală Aghireşu Fabrici – 
sprijin financiar pentru  
construcţia lăcaşului de cult, 
comuna Aghireşu,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1615.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 
mii lei pentru  Parohia 
Penticostală Dealu-Mare – 
solicitare sprijin financiar pentru  

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
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repararea bisericii , comuna 
Râşca,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1616.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 
mii lei pentru  Biserica 
Penticostală Măguri Răcătău – 
sprijin financiar pentru  lucrări de 
renovare interioară  a bisericii, 
comuna Măguri Răcătău,  jud. 
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1617.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Biserica 
Penticostală Viişoara – sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reabilitare termoenergetică a 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
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locaşului de închinare, comuna 
Viişoara,  jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1618.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru  Biserica 
Penticostală Nr. 9 – sprijin 
financiar pentru  lucrări de izolare 
termică a clădirii,Cluj Napoca,  
jud. Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1619.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru  Biserica Betania 
Huedin – solicitare sprijin 
financiar pentru  asigurarea unei 
mese copiilor de la grădiniţa 
sociala a bisericii, Huedin, jud.  

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1620.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.500 mii lei pentru   
Parohia Reformată Cluj X – 
sprijin financiar pentru  
Continuare de lucrări fără 
modificare de soluţie la Cămin de 
bătrâni cu regim de înălţime 
S+P+E+M şi amenajări 
exterioare parohia reformată Cluj 
X, Cluj Napoca, jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1621.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Biserica 
Reformată  Câmpia Turzii – 
sprijin  financiar pentru  reparaţia 
acoperişului, a şarpantei şi 
schimbarea ţiglelor, Câmpia 
Turzii, jud.  Cluj. 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
  
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1622.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Turda Veche – sprijin 
financiar pentru  construire orgă 
nouă , Turda, jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1623.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4 
mii lei pentru   Parohia 
Reformată Aiton – sprijin 
financiar pentru  repararea şi 
schimbarea imobilului de lângă 
casa parohială, comuna Aiton,  
jud.  Cluj. 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1624.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Bonţida – sprijin 
financiar pentru  renovarea 
acoperişului Bisericii Reformate 
Bonţida , comuna Bonţida,  jud.  
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1625.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Borşa – sprijin financiar pentru  
reparaţii generale interioare la 
biserică , comuna Borşa,  jud.  
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1626.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 
mii lei pentru   Parohia 
Reformată Buza – sprijin 
financiar pentru  schimbare 
învelitoare turn şi paratrăsnet, 
comuna Buza,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1627.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Căianu – sprijin financiar pentru  
renovarea generală a parohiei şi 
casei de cult , comuna Căianu,  
jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1628.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Biserica 
Reformată Cătina – sprijin 
financiar pentru  renovare 
acoperiş biserică, comuna 
Cătina,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1629.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Feldioara – sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
acoperişului casei parohiale, 
comuna Cătina,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
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Senat. rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1630.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru   Parohia 
Reformată Vechea – sprijin 
financiar pentru  conservarea şi 
întreţinerea bunurilor din 
patrimoniul aparţinând Bisericii 
Reformate din satul Vechea. 
Repararea clădirii pentru  sala de 
şedinţe de la nr. 100, sat 
Vechea, comuna Chinteni,  jud.  
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1631.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Chinteni – sprijin financiar pentru  
izolarea termică a bisericii şi 
casei de rugăciune, repararea 
gardului la biserică , comuna 
Chinteni,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
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Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1632.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Fizeşu Gherlii – sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
Bisericii Reformate, comuna 
Fizeşu Gherlii,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1633.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Lacu – sprijin financiar pentru  
renovare acoperiş biserică, 
comuna Geaca,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Guvernului 
 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1634.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
12 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Izvorul Crişului – 
sprijin financiar pentru  
renovarea mobilierului 
bisericesc, comuna Izvorul 
Crişului,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1635.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Mihai Viteazu – sprijin financiar 
pentru  lucrări de renovare a 
casei parohiale , comuna Mihai 
Viteazu,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1636.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
55 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Chesău – sprijin 
financiar pentru  renovarea 
casetelor ornamentale pictate pe 
tavanul bisericii, comuna  Mociu,  
jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1637.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Căianu – Filia Sava – 
sprijin financiar pentru  
renovarea bisericii interior şi 
exterior, comuna Palatca,  jud.  
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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bugetar. 
 

1638.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3  
mii lei pentru  Parohia Reformată 
Palatca – sprijin financiar pentru  
renovarea instalaţiei electrice din 
biserică, comuna Palatca,  jud.  
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1639.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20  mii lei pentru  Parohia 
Reformată Sic – sprijin financiar 
pentru  sistemul de încălzire în 
biserică , comuna Sic,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1640.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
10  mii lei pentru  Biserica 
Reformată  Sînmărtin – Filia 
Sîntejude – sprijin financiar 
pentru  reabilitarea clădirii 
bisericii, comuna Sînmărtin,  jud.  
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1641.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5  
mii lei pentru   Biserica 
Reformată  Sînmărtin – Filia 
Tîrguşor – sprijin  financiar 
pentru  reabilitarea clopotniţă, 
comuna Sînmărtin,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1642.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10  mii lei pentru   Biserica 
Reformată  Sînmărtin  - sprijin  
financiar pentru  reabilitare turn 
şi biserică interior, comuna 
Sînmărtin,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1643.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8  
mii lei pentru   Biserica 
Reformată  Sînmărtin – Filia 
Năsal – sprijin financiar pentru  
continuarea lucrărilor la turnul 
bisericii reformate din Năsal, 
comuna Sînmărtin,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1644.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de 5 Obiectiv nou  de investiţii. Se propune respingerea 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 mii lei pentru  Biserica Reformată 
Sînmărtin – Filia Diviciorii Mari – 
sprijin  financiar pentru  aplicarea 
de duşumea în biserică, comuna 
Sînmărtin,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1645.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25  mii lei pentru  Parohia 
Reformată Suatu – sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
termică a bisericii, comuna 
Suatu,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1646.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
12  mii lei pentru  Parohia 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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Reformată Tureni – sprijin 
financiar pentru  reparaţia 
capitală a bisericii, comuna 
Tureni,  jud.  Cluj, 
  
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1647.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Dej – sprijin financiar 
pentru  reabilitarea zidului de 
sprijin al bisericii, Dej,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1648.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5  mii lei pentru  Parohia 
Reformată Macău – sprijin 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
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financiar pentru  schimbarea 
băncilor din interiorul bisericii, 
comuna Aghireşu,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1649.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20  mii lei pentru Parohia 
Reformată Iclozel – sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
bisericii, comuna Iclod,  jud.  
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1650.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5  mii lei pentru  Parohia 
Reformată Inucu – sprijin 
financiar pentru  împrejmuire 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
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cimitir, comuna Aghireşu,  jud.  
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1651.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20  mii lei pentru   Parohia 
Reformată Ocna Dejului – sprijin 
financiar pentru  instalarea 
paratrăsnetului, învelirea turnului 
bisericii cu tablă şi organizarea în 
luna august a evenimentului 
„Întâlnirea fii satului” , Dej  jud.  
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1652.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru   Parohia 
Reformată Sâncraiu – sprijin 
financiar pentru  schimbarea 
acoperişului bisericii monument 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
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istoric, comuna Sâncraiu,  jud.  
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1653.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3.5  mii lei pentru   Parohia 
Unitariană nr. 2 Cluj-Napoca – 
sprijin financiar pentru  lucrări de 
reparaţii şi consolidare a 
acoperişului casei parohiale, Cluj 
Napoca,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1654.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru    Parohia 
Unitariană  Cheia – sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare la biserică, comuna 
Mihai Viteazu,  jud.  Cluj. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1655.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4,5 mii lei pentru   Parohia 
Unitariană  Bădeni – sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare totală a clădirii bisericii, 
comuna Moldoveneşti,  jud.  Cluj.
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1656.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 
mii lei pentru   Parohia Unitariană  
Vălenii de Arieş – sprijin financiar 
pentru  începerea lucrărilor de 
renovare totală a  bisericii, 
comuna Moldoveneşti,  jud.  Cluj,
  

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1657.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4 
mii lei pentru  Parohia Unitariană  
Plăieşti – sprijin financiar pentru  
repararea gardului de piatră care 
împrejmuieşte biserica, comuna 
Moldoveneşti,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1658.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru   Parohia Unitariană  
Sănduleşti – sprijin financiar 
pentru  lucrări de întreţinere la 
casa parohială Sănduleşti, 
comuna Sănduleşti,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1659.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru   Parohia 
Unitariană  Suatu – sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
repararea fisurilor şi zugrăveli 
interioare, comuna Suatu,  jud.  
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1660.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru   Parohia 
Romano-Catolică Cluj Mănăştur 
– sprijin financiar pentru  
vopsirea şi etanşarea turnului din 
lemn, verificarea şi repararea 
acoperişului , Cluj Napoca ,  jud.  
Cluj. 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1661.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Romano-Catolică Sf. Mihail Cluj 
– sprijin financiar pentru  
reabilitare arhivă, Cluj Napoca,  
jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1662.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Romano-Catolică  Turda – sprijin 
financiar pentru  renovarea 
bisericii , Turda,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Senat. Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1663.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru   Parohia 
Romano-Catolică Călăraşi – 
sprijin financiar pentru  renovat 
acoperişul, modernizare încălzire 
şi reparaţii capitale exterior şi 
interior, comuna Călăraşi, jud.  
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1664.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru    Parohia 
Romano-Catolică Cătina – sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
clopotniţă şi la casa parohială, 
comuna Cătina, jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
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Senat. rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1665.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru    Parohia 
Romano-Catolică Cojocna – 
sprijin financiar reparaţii la 
capela mortuară, comuna 
Cojocna, jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1666.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru    Parohia 
Romano-Catolică  Iara – sprijin 
financiar pentru   lucrări de 
renovare  la casa parohială, 
comuna Iara, jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Guvernului 
 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1667.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru   Parohia 
Romano-Catolică Corneşti – 
sprijin financiar pentru  
continuare lucrări de renovare 
exterioară la casa parohială, 
comuna  Mihai Viteazu, jud.  
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1668.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru    Parohia 
Romano-Catolică Mociu – sprijin 
financiar pentru  reparaţii curente 
la biserică, comuna Mociu, jud.  
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1669.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru   Parohia 
Romano-Catolică Tureni – sprijin 
financiar pentru  trotuar şi drenaj 
în jurul bisericii 80 m, iluminatul 
exterior al bisericii, comuna 
Tureni, jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1670.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru   Parohia Romano-
Catolică Leghia – sprijin financiar 
pentru  dezvoltarea bisericii, 
comuna Aghireşu, jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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bugetar. 
 

1671.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 
mii lei pentru    Parohia Romano-
Catolică Gheorgheni – sprijin 
financiar pentru  continuarea 
lucrărilor de renovare a  bisericii 
şi casei parohiale, comuna  
Feleacu, jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1672.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru   Parohia 
Romano-Catolică  Chinteni – 
sprijin financiar pentru  reabilitare 
locaş de cult , comuna  Chinteni, 
jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1673.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 4 
mii lei pentru    Parohia Romano-
Catolică Iris Cluj – sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
biserică, Cluj Napoca, jud.  Cluj, 
  
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1674.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4 
mii lei pentru    Parohia Romano-
Catolică Dâmbul Rotund Cluj – 
sprijin financiar pentru  reparaţii 
parohie, Cluj Napoca, jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1675.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru   Biserica 
Adventistă de ziua a 7 a 
Dynamis – sprijin financiar pentru  
construcţie biserică , Cluj 
Napoca, jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1676.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
90 mii lei pentru    Biserica 
Adventistă de ziua a 7 a  Vaida 
Cămăraş – sprijin financiar 
pentru  lucrări de construcţie 
locuinţă parohială şi centrul 
educaţional şi de sport pentru  
tineri, comuna Căianu, jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1677.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou  de investiţii. Se propune respingerea 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 18 mii lei pentru    Conferinţa 
Transilvania de Nord – Biserica 
Adventistă de Ziua a7-a Sic  - 
Reparaţii lăcaş de cult şi 
consolidări exterioare, comuna 
Sic, jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1678.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea 
Suatu – solicitare sprijin financiar 
pentru  schimbare geamuri 
biserică, comuna Suatu, jud.  
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1679.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru    Biserica 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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Franciscană Turda – sprijin  
financiar pentru  schimbarea 
geamurilor, renovarea 
acoperişului, modernizare sistem 
de încălzire şi reparaţii capitale 
exterior şi interior, Turda, jud.  
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1680.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru    Ordinul Piarist 
– solicitare sprijin financiar 
pentru  reamenajare curte 
interioară, Cluj Napoca, jud.  
Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1681.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru    Biserica 
Armenească – solicitare sprijin 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
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financiar pentru  întreţinerea 
bisericii, Gherla,  jud.  Cluj. 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

fiind eronata, iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1682.  Anexa 3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului – Grupa/Titlul 59 –
Titlul X – Alte Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 400 
mii lei pentru construirea unei 
capele mortuare în localitatea 
Pogăceaua, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Obiectiv cu impact social major. 
 
Prin construirea unei capele  în 
localitatea menţionată se  
urmăreşte respectarea 
normelor europene în domeniu. 
 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Senator PDL Emil-Marius 
Paşcan 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 

1683.  Anexa 3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului – Grupa/Titlul 59 –
Titlul X – Alte Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 3000 
mii lei pentru reabilitare biserică, 
monument istoric în localitatea 
Berinţa, judeţul Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Obiectiv cu impact social major. 
 
 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Senator PDL Rogojan Mihai 
Ciprian 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat.  

1684.  Anexa 3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului – Grupa/Titlul 59 –
Titlul X – Alte Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 10.000 
mii lei pentru restaurare biserică 
în localitatea Berinţa, judeţul 
Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Senator PDL Rogojan Mihai 
Ciprian 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat.  
 

Obiectiv cu impact social major. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1685.  C dep    
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1686.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune majorarea cu 
130.000,00 a sumei prevazută în 
buget pentru „Susţinerea 
cultelor”, pentru Parohia „Sf. Ioan 
cel Nou Nicoriţă” – Tătăraşi, str. 
Nicoriţă nr. 1,  Iaşi, jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Sorin Avram 
Iacoban 
 

Terminarea faţadei şi interiorul 
bisericii; pregătirea pentru 
pictură. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1687.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune majorarea cu 
1.000.000,00 a sumei prevăzută 
în buget pentru „Susţinerea 
cultelor”, pentru Parohia „Sf. 
Iulian din Tars” – Campusul 
Studenţesc Tudor Vladimirescu -  
Iaşi, jud. Iaşi. 

Biserica este în construcţie; 
necesită finisaje exterioare, 
centrală termică, pregătirea 
pentru pictură. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Sorin Avram 
Iacoban 
 
 

guvernului. 
 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1688.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune majorarea cu 
300.000,00 a sumei prevazută în 
buget pentru „Susţinerea 
cultelor”, pentru Parohia „Sf. 
Arhidiacon Ştefan” – Tătăraşi, 
stradela Gradinari, nr. 26, Iaşi, 
jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Biserica este în construcţie; 
necesită continuarea lucrărilor 
privind finisarea exterioară şi 
pregătirea pentru pictură. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Sorin Avram 
Iacoban 
 

bugetar. 

1689.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice  din  Oraşul Beiuş 
judeţul Bihor–  cu suma de 10 mii 
lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale)  
 
 
 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1690.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii  Romano 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
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Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Catolice Neprihănita Zămislire a 
Sfintei Fecioare Maria din 
localitatea Aleşd,,  judeţul Bihor–  
cu suma de 20 mii lei 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1691.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică  Bigăr ,com. Ravensca  
judeţul Caraş-Severin –  cu suma 
de 20 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1692.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică   din localitatea 
Borumlaca,com.Suplacu de 
Barcau,  judeţul Bihor–  cu suma 
de 20 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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Minoritatilor Nationale) 
 

apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1693.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Manastirii Sfintei 
Cruci din judeţul Bihor–  cu suma 
de 20 mii lei. 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1694.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii  
Penticostale din localitatea 
Nădlac,  judeţul Arad–  cu suma 
de 20 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1695.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Art.12  Susţinerea cultelor Catolică din localitatea 
Ravensca, com. Sopotu Nou,  
judeţul Caras Severin –  cu suma 
de 20 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 
 

 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1696.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Evanghelice 
Luterane din 
localitateaVukova,com.Cheveres
uli Mare  judeţul Timis–  cu suma 
de 30 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1697.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Penticostale 
Budoi ,com.Popeşti,  judeţul 
Bihor–  cu suma de 20 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1698.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică  Zaoan Bai,com. Ip , 
judeţul Salaj–  cu suma de 20 mii 
lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 
 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1699.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică din localitatea Ip ,com. 
Ip  judeţul  Salaj –  cu suma de 
20 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1700.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Catedralei     Greco-

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
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Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Catolice  Sfantul Nicolaer din  
oraşul  Oradea judeţul Bihor–  cu 
suma de 40 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1701.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Continuare constructiei Bisericii  
Greco-Catolice din localitatea 
Câmpia Sălaj , com. Bocşa , 
judeţul Sălaj–  cu suma de 80 mii 
lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 
 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1702.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii    Romano-
Catolice  Sf.Chiril şi Method din 
localitatea Şinteu , com.Şinteu , 
judeţul Bihor–  cu suma de 30 mii 
lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1703.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea  Centrului de ingrijire 
paliativa “Casa milostivirii divine” 
str. Memorandumului , nr 84 , 
Timisoara –  cu suma de 25 mii 
lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1704.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Catolice 
Marca din Comuna Marca,  
judeţul Salaj–  cu suma de 10 mii 
lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1705.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii    Romano-

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
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Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Catolice   
Derna ,din com.  Derna judeţul 
Bihor –  cu suma de 20 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

din incinta unitaţilor de cult. 
 
 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1706.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică Sf.Ioan Botezătorul din 
localitatea Moldova Nouă, judeţul 
Caraş-Severin –  cu suma de 20 
mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1707.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică orasul Caransebes ,  
judeţul Caraş-Severin –  cu suma 
de 10 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1708.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică Mult Indurerata Sfântă  
Fecioara Maria din localitatea 
Şerani,com.Borod,  judeţul 
Bihor–  cu suma de 20 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1709.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică Huta Certeze , Comuna 
Certeze,   judeţul  Satu Mare –  
cu suma de 40 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1710.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică Boinesti, 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Art.12  Susţinerea cultelor ComunaBixade,  judeţul Satu 
Mare–  cu suma de 20 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 
 

 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1711.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii  Romano 
Catolice  Bozovici , Comuna 
Bozovici,   judeţul Caras Severin 
–  cu suma de 10 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1712.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolice   din localitatea Sfânta 
Elena,com.Coronini  
judeţulCaraş-Severin–  cu suma 
de 20 mii lei . 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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Minoritatilor Nationale) bugetar. 
1713.  SECRETARIATUL GENERAL 

AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Baptiste 
Sfanta Elena , Comuna Coronini 
,  judeţul Caras Severin  –  cu 
suma de 20 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 
 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1714.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice  Hramul Duminica 
Tuturor Sfintilor  din localitatea 
Salajeni, com.Bocsa judeţul Salaj 
–  cu suma de 15 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1715.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013  
pentru unitatile de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Art.12  Susţinerea cultelor Catolice   Hramul Adormirii Maicii 
Domnului din localitatea Plopis , 
com.Plopis judeţul Salaj–  cu 
suma de 10 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1716.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice   Hramul Sf.Nicolae din 
localitatea Sumal, com Marca  
judeţul Salaj –  cu suma de 15 
mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1717.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice   din Comuna Sauca , 
judeţul Satu Mare –  cu suma de 
10 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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bugetar. 
1718.  SECRETARIATUL GENERAL 

AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice   Hramul Nasterea 
Maicii Domnului din Valea lui 
Mihai , judeţulBihor–  cu suma de 
10 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1719.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice   din Sititelec , Comuna 
Husasau de Tinca , judeţulBihor–  
cu suma de 10 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 
 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1720.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice    din  Horatu Crasnei , 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Art.12  Susţinerea cultelor Comuna Horatu Crasnei , judeţul 
Salaj–  cu suma de 15 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1721.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice   Gradinari ,Comuna 
Graganesti, judeţulBihor–  cu 
suma de 10 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1722.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii    Romano-
Catolice   Orsova , judeţul 
Mehedinti–  cu suma de 20 mii 
lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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 bugetar. 
1723.  SECRETARIATUL GENERAL 

AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii    Romano-
Catolice   Eselnita , Comuna 
Eselnita, judeţul Mehedinti–  cu 
suma de 20 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1724.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii    Romano-
Catolice   Nadlac , judeţul Arad–  
cu suma de 20 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1725.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Evanghelica 
Luterana  , oras Nadlac , judeţul 
Arad –  cu suma de 20 mii lei. 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 

Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1726.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Continuarea constructiei Bisericii  
Romano-Catolice   Faglas , 
Comuna Suplacul de Barcau, 
judeţul Mehedinti–  cu suma de 
60 mii lei. 
 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1727.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea Ortodoxa Saud,  
Comuna Buntesti  , judeţul 
Bihor–  cu suma de 15 mii lei. 
 
Autor :  Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unitaţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1728.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii 
“Schimbarea la faţă”, Strada 
Domnească, Galaţi – suma de 
100.000 lei. 
 
Autor :  Deputat Dragos Gabriel 
Zisopol (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1729.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii 
„Schimbarea la faţă”, str. Mircea 
cel Bătrân nr. 36, Constanţa – 
suma de 100.000 lei. 
 
Autor :  Deputat Dragos Gabriel 
Zisopol (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 
 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1730.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Buna Vestire”, str. 
Calea Călăraşilor nr. 3, Brăila – 
suma de 100.000 lei. 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare : fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Autor :  Deputat Dragos Gabriel 
Zisopol (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 
 

rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1731.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Sfântul 
Nicolae” , str. Păcii nr.1, Sulina, 
judetul Tulcea – suma de 
100.000 lei. 
 
Autor :  Deputat Dragos Gabriel 
Zisopol (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 
 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare : fondul de 
rezerva 
aflat la dispozitia guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1732.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2012 pe 
unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii „Buna 
Vestire”, str. Buna Vestire nr. 2, 
Tulcea – suma de 100.000 lei. 
 
Autor :  Deputat Dragos Gabriel 
Zisopol (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 
 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1733.  SECRETARIATUL GENERAL Se propune suplimentarea Necesitatea urgentă de sume Se propune respingerea 
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AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

sumelor alocate pe anul 2012 pe 
unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii „Sfânta 
Treime”, str. George Baritiu nr. 
12, Braşov – suma de 100.000 
lei. 
 
Autor :  Deputat Dragos Gabriel 
Zisopol (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 
 

pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1734.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2012 pe 
unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Izvorul 
Tămăduirii”, str. Teilor, Calafat, 
judeţul Dolj – suma de100.000 
lei 
 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1735.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2012 pe 
unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Buna 
Vestire”, str. Mircea cel Bătrân 
nr. 12, Giurgiu – suma de 
100.000 lei. 
 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Autor :  Deputat Dragos Gabriel 
Zisopol (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 
 

guvernului. anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1736.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2012 pe 
unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Sfintii 
Apostoli Petru si Pavel”, str. 
Aurel Vlaicu nr. 74, Brasov – 
suma de 100.000 lei. 
 
Autor :  Deputat Dragos Gabriel 
Zisopol (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1737.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2012 pe 
unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii din Comuna 
Vedea, Judet Giurgiu – suma de 
100.000 lei. 
 
Autor :  Deputat Dragos Gabriel 
Zisopol (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 
 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1738.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2012 pe 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii „Buna 
Vestire” din Ploiesti, str. Plevnei 
nr. 2, Judet Prahova – suma de 
100.000 lei. 
 
Autor :  Deputat Dragos Gabriel 
Zisopol (Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 
 

consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1739.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 15 mii 
lei, pentru un post de clerical la 
biserica de rit vechi cu hramul 
“Sfântu Gheorghe” din localitatea 
Fălticeni, judeţul Suceava, care 
apartine de Mitropolia Bisericii 
Ortodoxe Ruse de rit vechi din 
judeţul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Suma este necesară pentru un 
post de clerical la biserica de rit 
vechi cu hramul “Sfântul 
Gheorghe” din localitatea 
Fălticeni, judeţul Suceava, care 
apartine de Mitropolia Bisericii 
Ortodoxe Ruse de rit vechi din 
judeţul Brăila. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat  
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

1740.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 60 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de construcţie  la Biserica de rit 
vechi cu hramul “Sfânta Treime” 
din localitatea Carcaliu, judeţul 
Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, cu autorizaţia 
numărul 
2/562/11.04.2011,lucrări 
nefinalizate din lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

1741.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 100 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie  la Biserica de rit 
vechi cu hramul  “ 
Acoperământul Maicii Domnului” 
din localitatea Jurilovca, judeţul 
Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie lucrări nefinalizate din 
lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului” 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1742.  SECRETARIATUL GENERAL Se propune suplimentarea Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 50 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie  la Biserica de rit 
vechi cu hramul  “ Sfântul Ioan 
Teologul” din localitatea 2Mai, 
judeţul Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

continuarea lucrărilor de 
reparaţie lucrări nefinalizate din 
lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului  

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1743.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 80 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie  la Biserica de rit 
vechi cu hramul  “ Înălţarea 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie lucrări nefinalizate din 
lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Domnului” din localitatea 
Ghindăreşti, judeţul Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului  

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1744.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 200 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de construcţie  la Mănăstirea de 
Maici Vovidenia –construirea 
capelei “Ivirea Maicii Domnului 
din Cazan”, localitatea Slava 
Rusă, judeţul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, cu numărul de 
autorizaţie 09/04.11.2011, 
lucrări nefinalizate din lipsă de 
fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului” 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1745.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 100 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie  la Mănăstirea de 
Uspenia cu hramul “Adormirea 
Maicii Domnului”, localitatea 
Slava Rusă, judeţul Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

1746.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 30 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie  la biserica de rit 
vechi cu hramul “Sfântul 
Nicolae”, din localitatea Slava 
Rusă, judeţul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

1747.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 20 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie  la biserica de rit 
vechi cu hramul “Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel”, din localitatea 
Cernavodă, judeţul Constanţa. 
  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

1748.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 70 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie  la biserica de rit 
vechi cu hramul “Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel”, din localitatea 
Sulina, judeţul Tulcea.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1749.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

pentru Culte  cu suma de 50 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie  la biserica de rit 
vechi cu hramul “Sfântul 
Gheorghe”, din localitatea 
Mahmudia, judeţul Tulcea.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

reparaţie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului” 
 

sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1750.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 50 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie  la biserica de rit 
vechi cu hramul “Sfântul Ioan cel 
Nou”, din localitatea 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Lipoveni,comuna Mitocu 
Dragomirnei,  judeţul Suceava  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Guvernului  proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1751.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 30 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie  la biserica de rit 
vechi cu hramul “Vovidenia”, din 
localitatea Lespezi,  judeţul Iaşi  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1752.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 50 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie  la biserica de rit 
vechi cu hramul “Sfinţii Petru şi 
Pavel”, din localitatea Iaşi,  
judeţul Iaşi  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

1753.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 50 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie  la biserica de rit 
vechi cu hramul “Sfântul 
Gheorghe”, din localitatea 
Fălticeni,  judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

1754.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 100 mii 
lei, pentru lucrările de construcţie 
a bisericii  lipoveneşti de rit vechi  
cu hramul “Înălţarea Domnului”, 
din localitatea Târgu Frumos,  
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 

Suma este necesară pentru 
lucrări de construcţie, cu 
autorizatţia numărul 50/14.09. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Naţionale 
1755.  SECRETARIATUL GENERAL 

AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 100 mii 
lei, pentru lucrările de construcţie 
a bisericii de rit vechi  cu hramul 
“Sfinţii 3 Ierarhi”, din localitatea 
Brăteşti, comuna Stolniceni 
Prăjescu,  judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Suma este necesară pentru 
lucrări de construcţie, cu 
autorizatţia numărul 209-
01.11.2007. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1756.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 40 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
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Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

de reparaţie a bisericii de rit 
vechi  cu hramul “Sfântul 
Nicolae”, din localitatea Focuri,  
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului  

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1757.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 50 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie a bisericii de rit 
vechi  cu hramul “Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie”, din localitatea 
Periprava,    judeţul Tulcea. 
 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1758.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 150 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie Centrului Eparhial, 
din localitatea Brăila,    judeţul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

1759.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 50 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie a bisericii de rit 
vechi  cu hramul “Naşterea Maicii 
Domnului”, din localitatea Brăila,  
judeţul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

1760.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 50 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie a bisericii de rit 
vechi  cu hramul “Vovidenia”, din 
localitatea Brăila,    judeţul Brăila 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

1761.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 100 mii 
lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie a bisericii de rit 
vechi  cu hramul “Sfântul 
Nicolae”, din localitatea Galaţi,  
judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1762.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte  cu suma de 50 mii 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie, lucrări nefinalizate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

158

Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

lei, pentru continuarea lucrărilor 
de reparaţie a bisericii de rit 
vechi  cu hramul “Maica D. 
Kazanskaia”, din localitatea 
Chilia Veche,    judeţul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1763.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 100 
mii lei, Parohia romano-catolică”, 
loc. SLOBOZIA, com. 
BOGHICEA, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1764.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 100 
mii lei, Parohia ortodoxă, loc. 
CORDUN, com. CORDUN, 
judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

1765.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 50 
mii lei, Parohia ortodoxă, loc. 
SIMIONEŞTI, com. CORDUN, 
judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1766.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 100 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

161

Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

mii lei, Parohia ortodoxă „Sf. 
Treime”, loc. DOLJEŞTI, com. 
DOLJEŞTI, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1767.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 170 
mii lei, Parohia romano-catolică, 
loc. BURUIENEŞTI, com. 
DOLJEŞTI, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1768.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare în 
valoare de 130 mii lei, Parohia 
romano-catolică ROTUNDA, 
com. DOLJEŞTI, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

1769.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare în 
valoare de 200 mii lei, Parohia 
romano-catolică BUHONCA, 
com. DOLJEŞTI, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1770.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 130 
mii lei, Parohia ortodoxă „Sf. 
Dimitrie cu Hramul Sf. Dimitrie”, 
com. GÎDINŢI, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1771.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Construcţie nouă biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii 
lei, Parohia ortodoxă „Sf. Mihail 
şi Gavril”, loc. MĂRMURENI, 
com. ONICENI, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Finalizarea investiţiei. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

1772.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxă „Sf. 
Dumitru”, loc. ONICENI, com. 
ONICENI, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1773.  SECRETARIATUL GENERAL Reparaţii şi modernizare biserică Asigurarea unor condiţii Se propune respingerea 
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AL GUVERNULUI 
 Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

şi împrejurimi în valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxă „Sf. 
Constantin şi Elena şi Sf. 
Nicolae”, loc. VALEA ENEI, com. 
ONICENI, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1774.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxă „Sf. 
Mihail şi Gavril”, loc. POIANA 
HUMEI, com. ONICENI, judeţul 
Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

167

minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1775.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 310 
mii lei, Parohia ortodoxă, loc. 
PÎNCEŞTI, com. PÎNCEŞTI, 
judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

1776.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 50 
mii lei, Parohia ortodoxă, loc. 
HOLM, com. PÎNCEŞTI, judeţul 
Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1777.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 50 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

mii lei, Parohia ortodoxă, loc. 
CIUREA, com. PÎNCEŞTI, 
judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1778.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 50 
mii lei, Parohia ortodoxă, loc. 
PATRICHENI şi loc. TĂLPĂLĂI, 
com. PÎNCEŞTI, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

170

minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1779.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxă „Sf. 
Dumitru”, loc. POIENIŢA, com. 
POIENARI, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

1780.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxă „Sf. 
Mihail şi Gavril”, loc. POIENARI, 
com. POIENARI, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1781.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxă „Sf. 
Mihail şi Gavril”, loc. SĂCĂLENI, 
com. POIENARI, judeţul Neamţ. 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Art.12  Susţinerea cultelor   
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1782.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxă, loc. 
LUŢCA, com. SAGNA, judeţul 
Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

1783.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxă „Sf. 
Nicolae”, loc. SAGNA, com. 
SAGNA, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1784.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 50 
mii lei, Parohia romano-catolică, 
loc. SAGNA, com. SAGNA, 
judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1785.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxă, loc. 
STĂNIŢA cu CICIREA – 2 
biserici, com. STĂNIŢA, judeţul 
Neamţ. 
 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1786.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxă, loc. 
TODIRENI cu POIENILE 
OANCEI – 2 biserici, com. 
STĂNIŢA, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

1787.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 50 
mii lei, Parohia romano-catolică 
„SF. Maria Regina”, loc. 
TĂMĂŞENI, com. TĂMĂŞENI, 
judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

1788.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 50 
mii lei, Parohia romano-catolică 
„Pogorârea Sf. Duh”, loc. 
ADJUDENI, com. TĂMĂŞENI, 
judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1789.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 50 
mii lei, Parohia ortodoxă, loc. 
VALEA URSULUI şi loc. 
MUNCELU, com. VALEA 
URSULUI, judeţul Neamţ. 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

susţinerea cultelor. unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1790.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxă, loc. 
BUCIUM şi loc. ŞIŞTARI, com. 
VALEA URSULUI, judeţul 
Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

179

culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

1791.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxă, loc. 
CHILII, com. VALEA URSULUI, 
judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

1792.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 100 
mii lei, Parohia ortodoxă, loc. 
GIURGENI, com. VALEA 
URSULUI, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1793.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 100 
mii lei, Parohia ortodoxă „Sf. 
Nicolae”, municipiul PIATRA 
NEAMŢ, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1794.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Construcţie biserică romano-
catolică în valoare de 300 mii lei, 
Parohia romano-catolică, com. 
BOGHICEA, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Construcţie nouă în derulare. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

1795.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 300 
mii lei, Parohia ortodoxă 
„Adormirea Maicii Domnului”, 
com. TUPILAŢI, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Construcţie nouă în derulare. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1796.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 

Construcţie nouă biserică şi 
împrejurimi în valoare de 400 mii 

Finalizare construcţie nouă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

lei, Biserica „Sf. Ştefan cel Mare 
şi Sfânt”, loc. ONICENI, com. 
ONICENI, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1797.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Construcţie biserică în valoare 
de 100 mii lei, Parohia ortodoxă 
„Sf. Ioachim şi Ana”, municipiul 
PIATRA NEAMŢ, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Construcţie nouă, în derulare. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1798.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Construcţie nouă biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii 
lei, Parohia romano-catolică 
„Adormirea Maicii Domnului”, loc. 
PILDEŞTI, Com. CORDUN, 
judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Construcţie nouă, în derulare. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

1799.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Construcţie nouă biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii 
lei, Parohia ortodoxă „Înălţarea 
Sfintei Cruci”, com. DUMBRAVA 
ROŞIE, , judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Construcţie nouă, în derulare. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1800.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 

Finalizare construcţie în valoare 
de 100 mii lei, la Biserica 
ortodoxă  Parohia „Adormirea 
Maicii omnului”, com. 
RĂUCEŞTI, judeţul Neamţ. 

Construcţie nouă, în derulare. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Art.12  Susţinerea cultelor   
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1801.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Finalizare construcţie în valoare 
de 100 mii lei, la Biserica 
ortodoxă  Parohia „Sfântul 
Mucenic Mina”, sat MASTACĂN, 
com. BORLEŞTI, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Construcţie nouă, în derulare. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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187

nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

1802.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Construcţie nouă biserică şi 
împrejurimi în valoare de 310 mii 
lei, Parohia „Sf. Părinţi Ioachim şi 
Ana”, municipiul PIATRA 
NEAMŢ, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 

Construcţie nouă, în derulare. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1803.  SECRETARIATUL GENERAL 

AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 50 
mii lei, Parohia romano-catolică 
„Sf. Mihail Arhanghelul”, sat 
SĂBĂOANI, com. SĂBĂOANI, 
judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Construcţie nouă, în derulare. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1804.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 500 
mii lei, Parohia romano-catolică 
„Trupul şi sângele Domnului”, 
com. GHERĂIEŞTI, judeţul 
Neamţ. 
 

Construcţie nouă, în derulare. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1805.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 50 
mii lei, Parohia ortodoxă „Sfinţii 
Voievozi”, oraşul TÂRGU 
NEAMŢ, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Construcţie nouă, în derulare. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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190

Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

1806.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare biserică 
şi împrejurimi în valoare de 100 
mii lei, Biserica Penticostală 
Piatra Neamţ, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Construcţie nouă, în derulare. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1807.  SECRETARIATUL GENERAL Construire capelă în Cimitirul Oficierea serviciilor religioase. Se propune respingerea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

191

AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

comunei SĂBĂOANI, judeţul 
Neamţ, în valoare de 500 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1808.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare Biserica 
romano-catolică „Naşterea 
Sfintei Fecioare Maria”, loc. 
BĂLUŞEŞTI, com. ICUŞEŞTI,  
judeţul Neamţ, în valoare de 200 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

recunoscute din România. 

1809.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii şi modernizare Biserica 
ortodoxă „Sf. Împăraţi Constantin 
şi Elena”, com. ICUŞEŞTI,  
judeţul Neamţ, în valoare de 150 
mii lei.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

1810.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii Biserica ortodoxă „Sf. 
Împăraţi Constantin şi Elena”, 
loc. BĂNEASA, com. BOZIENI,  
judeţul Neamţ, în valoare de 80 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1811.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 

Reparaţii Biserică catolică,  loc. 
REDIU, com. BÎRA, judeţul 
Neamţ, în valoare de 250 mii lei. 
 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1812.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii Biserică ortodoxă,  
com. BÎRA, judeţul Neamţ, în 
valoare de 250 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

195

nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1813.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Reparaţii Biserica Parohiei 
Ortodoxe GHIDION, com. 
STANIŢA, jud. Neamţ, în valoare 
de 100 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1814.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune majorarea cu 
5000.000,00 a sumei prevazută 
în buget pentru „Susţinerea 
cultelor”, pentru Biserica 
Ortodoxă Harmanesti, comuna 
Hărmăneşti, jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Vasile Mocanu 
 

Constructie biserică. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă alfat la dispoziţia 
primului ministru. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1815.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 

Se propune majorarea cu 
130.000,00 a sumei prevazută în 
buget pentru „Susţinerea 

Restaurare pictură. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

cultelor”, pentru Biserica 
Ortodoxă Războieni, com. Ion 
Neculce, jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Vasile Mocanu 
 

rezervă alfat la dispoziţia 
primului ministru. 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1816.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune majorarea cu 
1.875.000,00 a sumei prevazută 
în buget pentru „Susţinerea 
cultelor”, pentru Parohia Biserica 
de lemn – a cronicarului Ion 
Neculce, com. Ion Neculce, jud. 
Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Restaurare – reconstrucţie a 
bisericii de lemn, monumentt 
istoric a cronicarului Ion 
Neculce. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă alfat la dispoziţia 
primului ministru. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Vasile Mocanu 
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1817.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune majorarea cu 
1.300.000,00 a sumei prevazută 
în buget pentru „Susţinerea 
cultelor”, pentru Biserica 
Cozmeşti, comuna Stolniceni –
Prăjescu, jud Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Restaurare pictură. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă alfat la dispoziţia 
primului ministru. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PSD Vasile Mocanu 
 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1818.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte  cu suma de 1.000.000 
RON pentru Catedrala Ortodoxă 
„Pogorârea Sf. Duh” mun. 
Oneşti, jud. Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PC Constantin Avram 

Se solicita aceasta sumă 
pentru continuarea lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1819.  SECRETARIATUL GENERAL Suplimentarea bugetului Se solicita această sumă Se propune respingerea 
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AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 300.000 RON, 
pentru Catedrala Ortodoxă, mun. 
Moineşti, cartier Lucăceşti, jud. 
Bacău. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PC Constantin Avram 

pentru continuarea lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1820.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Finalizare constructie biserica Sf. 
Mina, str. Mihai Viteazu, oras 
Piatra Neamt. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Construcţia a început în 1996. 
Slujbele religioase se oficiază, 
în prezent, în capela amenajată 
la demisol. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PC Dragusanu Vasile 
Catalin   
 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1821.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Finalizare constructie biserica 
„Sfânta Cuvioasă Teodora de la 
Sihla“, Piatra Neamt. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Construcţia a început în anul 
2000. Slujbele religioase se 
oficiază, în prezent, în biserica 
aflată în construcţie. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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culte si minoritati a Senatului  
Deputat PC Dragusanu Vasile 
Catalin   
 

1822.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Finalizare constructie biserica din 
satul Ruseni, comuna Borlesti, 
jud. Neamt. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PC Dragusanu Vasile 
Catalin   
 

Construcţia a început în anul 
2000. Slujbele religioase se 
oficiază, în prezent, în casa de 
prăznuire. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1823.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune majorarea cu 
450.000,00 a sumei prevazută în 
buget pentru „Susţinerea 
cultelor”, pentru Construcţia 
Bisericii Parohiale din satul Secu, 
oras Bicaz, jud. Neamt. 

Biserica a fost distrusă în urma 
unui incendiu. 
 
Sursa de finanţare :  Fondul de 
rezerva pus la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat UNPR  Marian Enache  
 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1824.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune majorarea cu 
100.000,00 a sumei prevazută în 
buget pentru „Susţinerea 
cultelor”, pentru Biserica 
Ortodoxă Leghin, comuna 
Pipirig, jud. Neamt. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Finalizare construcţie biserică. 
 
Sursa de finanţare :  Fondul de 
rezerva pus la dispozitia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat UNPR  Marian Enache  
 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1825.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune majorarea cu 
100.000,00 a sumei prevazută în 
buget pentru „Susţinerea 
cultelor”, pentru Biserica 
Ortodoxă Stanca, comuna 
Pipirig, jud. Neamt. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Finalizare construcţie biserică. 
 
Sursa de finanţare :  Fondul de 
rezerva pus la dispozitia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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culte si minoritati a Senatului  
Deputat UNPR  Marian Enache  
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1826.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune majorarea sumei 
alocate lăcaşurilor de cult cu 
suma de 32.912 mii lei, suma 
totală urmând să devină 63.174 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat UDMR Márton Arpád,  

Revenirea la nivelul finanţării 
din anul 2012 este absolut 
necesară pentru îndeplinirea 
obiectivelor programului de 
restaurare şi conservare a 
lăcaşurilor de cult ca 
monumente istorice, amenajare 
de muzee specifice, toate 
acestea fiind parte a 
patrimoniului naţional. 
 
Sursa de finanţare :  Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1827.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 

Construire pangar, cancelarie 
parohială şi lumânărar pentru  
Biserica Parohiei Ploieştiori 
(parter si turn clopotniţă), 
comuna Blejoi, judeţul Prahova 

Sfânta Biserică din satul 
Ploieştiori, cu 3000 locuitori,  
are nevoie de a construi acest 
obiectiv pentru a deservi 
comunităţii de creştini ortodocşi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Art.12  Susţinerea cultelor  Valoare : 500000 RON. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

la evenimentele religioase ale 
parohiei. – Autorizaţie de 
construire obţinută / Bugetul 
Ministerului Cultelor şi Culturii. 
 
Sursa de finanţare :  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1828.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 400 mii lei pentru 
Biserica si Casa Parohiala satul 
Tiparesti, comuna Cocorastii 
Mislii, jud. Prahova. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Investitie noua cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare :  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1829.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 150 mii lei pentru 
finantarea executiei Sala de 
mese multifunctionala la Biserica 
Ortodoxa Floresti, jud. Prahova . 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare :  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1830.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
reabilitare biserică din comuna 
Bucov, jud Prahova. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
Sursa de finanţare :  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

1831.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru continuarea 
şi/sau finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a 
Spitalului Municipal nr. 1 Ploieşti 
–„Schuller”. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea 
actului medical. 
 
Sursa de finanţare :  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
lucrări din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

1832.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Alocarea sumei de 60.000 de lei 
pentru construirea clopotniţei 
Bisericii din satul Ploieştiori, 
comuna Blejoi, 
judeţul Prahova. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Necesitatea dotării adecvate a 
Bisericii comunei pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a 
serviciului religios. 
 
Sursa de finanţare :  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

1833.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 200 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Reabilitare+pictură Biserica 

Continuare obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

nr.1 Sfântul Gheorghe, comuna 
Peretu, jud. Teleorman. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

guvernului. 
 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

1834.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Parohia „Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena”, 
municipiul Roşiori de Vede, jud 
Teleorman. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea edificiului. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

1835.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune alocarea sumei  de 
50 mii lei pentru Parohia 
Adormirea Maicii Domnului, 
municipiul Roşiori de Vede, jud 
Teleorman. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1836.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sediul 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea sediului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

administrativ –Protoierie, 
Municipiul Roşiori de Vede, 
jud Teleorman. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1837.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune alocarea sumei de 
60 mii lei pentru Parohia 
Tătărăştii de Sus, jud Teleorman.
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1838.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ciolăneşti, jud Teleorman. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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 prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1839.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru Parohia 
Călmăţuiu de Sus, jud 
Teleorman. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii.  
Sursa de finanţare :  
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1840.  SECRETARIATUL GENERAL Se propune alocarea sumei de Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

60 mii lei pentru Parohia 
Drăcşenei, jud Teleorman. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

reabilitarea bisericii. 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1841.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
„Sf Ilie”, municipiul Roşiorii de 
Vede, jud Teleorman. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1842.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor  

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru  reabilitare + 
pictură la Biserica nr 1 „Sf 
Gheorghe”, com Peretu, jud 
Teleorman. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1843.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pe unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Sfântul 
Nicolae” , str. Păcii nr.1, Sulina, 
judetul Tulcea – suma 
de 100.000 lei. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Necesitatea urgenta de sume 
pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatilor de cult. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1844.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pe unitatile de cult astfel : suma 
de 30 mii lei, pentru 
lucrări de reparatie la Biserica 
”Sfintii Apostol Petru si 
Pavel” , oras Sulina, judetul 
Tulcea. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparatie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1845.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pe unitatile de cult astfel : suma 
de 30 mii lei, pentru lucrări de 
reparatie la Biserica ”Sfântul 
Nicolae”, localitatea Slava Rusă, 
judetul Tulcea. 
 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparatie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1846.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pe unitatile de cult astfel : suma 
de 40 mii lei, pentru 
lucrări de reparatie la Biserica 
”Acoperământul Maicii 
Domnului”, localitatea Jurilovca, 
judetul Tulcea. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparatie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1847.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pe unitatile de cult astfel : suma 
de 50 mii lei, pentru lucrări de 
reparatie la Biserica ”Sfântul 
Mare Mucenic 
Dimitrie”, localitatea Slava 
Cercheză, judetul Tulcea. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparatie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
1848.  SECRETARIATUL GENERAL 

AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pe unitatile de cult astfel : suma 
de 30 mii lei, pentru lucrări de 
reparatie la Biserica ”Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie”, 
localitatea Periprava, judetul 
Tulcea. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparatie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1849.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pe unitatile de cult astfel : suma 
de 70 mii lei, pentru lucrări de 
reparatie la Biserica ”Mănăstirea 
Uspenia”, localitatea Slava 
Cercheză judetul Tulcea. 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparatie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

guvernului. 
 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1850.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pe unitatile de cult astfel : suma 
de 50 mii lei, pentru lucrări de 
reparatie la Biserica ”Sfântul Ioan 
Teologul”, oras Tulcea, judetul 
Tulcea. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparatie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1851.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pe unitatile de cult astfel : suma 
de 30 mii lei, pentru lucrări de 
reparatie la Biserica ”Sfântul 
Gheorghe”, localitatea 
Mahmudia, judetul Tulcea. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparatie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1852.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2012 
pe unitatile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii „Buna 
Vestire”, str. Buna Vestire nr. 2, 
Tulcea – suma de 100.000 
Lei. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Necesitatea urgenta de sume 
pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatilor de cult. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1853.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2631,82 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Biserica 
Sfintii Arhangheli Mihail si 
Gavrila, Comuna Chilia Veche, 
Judet: Tulcea. 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat Suma 
reprezentand finalizarea lucrarii 
de investitie realizata prin 
OUG.7/2006 in procent de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

80%. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1854.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune a fi alocată suma de 
1.410 mii lei, reprezentând : 
- Episcopia Tulcii 500 mii lei 
- Biserica „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavril”, oraşul Măcin, 
judeţul Tulcea 50 mii lei ; 
- Biserica „Sfânta Treime Jijila II”, 
comuna Jijila, judeţul Tulcea 50 
mii lei ; 
- Biserica „Sf Dumitru Jijila I”, 
comuna Jijila, judeţul Tulcea 30 
mii lei; 
- Biserica „Sf. Treime Greci III”, 
comuna Greci, judeţul 

Noua Episcopie a Tulcii 
înfiinţată de către Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române în 
anul 2004 şi care şi-a început 
activitatea în 25 martie 2008, 
prin bunăvoinţa Consiliului 
Judeţean Tulcea, a primit ca 
sediu clădirea fostului spital din 
str. Gloriei nr. 24 din municipiul 
Tulcea. 
Pentru amenajarea sediului 
pentru birouri şi administraţia 
eparhială, elemente de strictă 
necesitate pentru buna 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Tulcea 50 mii lei. 
- Mănăstirea Cocoş, comuna 
Niculiţel, jud. Tulcea 300 mii lei 
- Biserica „Sf. Paraschiva”, 
comuna Niculiţel, jud. Tulcea 50 
mii lei 
- Biserica „Sf. Nicolae”, comuna 
Revărsarea, jud. Tulcea 30 mii 
lei 
- Biserica grecească „Sf. 
Nicolae”, Sulina, jud. Tulcea 100 
mii lei 
- Biserica „Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavril”, comuna Chilia Veche, 
jud. Tulcea 100 mii lei 
- Biserica „Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavril”, comuna 
Crişan, Jud. Tulcea 100 mii lei 

- Bisercica „Sf. Nicolae”, 
Tulcea, jud. Tulcea 50 mii 
lei 

 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

desfăşurare a activităţii 
bisericeşti şi misionare în 
această parte a ţării încărcată 
de istorie şi de cultură 
bisericească şi naţională, s-a 
întocmit documentaţia pentru 
Reparaţie Capitală şi  
consolidare sediu administrativ 
al Episcopiei Tulcii. 
Documentaţia necesară 
împreună cu toate avizele ce se 
impuneau a fost depusă la 
Primăria Municipiului Tulcea, 
care în data de 19.09.2008 a 
eliberat autorizaţia de 
construire nr.608/29921.  
În data de 15.10.2008 a avut 
loc licitaţia pentru începerea 
execuţiei lucrării (în valoare de 
6.000.000 lei), actualmente 
restul de executat fiind de 
4.500.000 lei. 
Acordarea de sprijin financiar 
unor unităţi de cult în vederea 
finalizării unor biserici noi sau a 
reabilitării unor biserici aflate în 
stare avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare :  fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

1855.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Suplimentarea sumei prevăzută 
la cap. 6701, Titlu 59, 
„Susţinerea cultelor”, cu suma de 
920 mii lei pentru următoarele 
unităţi de cult din judeţul Vaslui: 
  - Parohia Draxeni, com. 
Rebricea – biserică nouă 
înconstrucţie – 50 mii lei; 
  - Parohia Portari, com. 
Zăpodeni – biserică nouă în 
construcţie – 40 mii lei ; 
  - Parohia Moara Domnească – 
reparaţii capitale biserică  - 30 
mii lei ; 
  - Parohia Poieneşti – 
bisericănouă în construcţie – 40 
mii lei ; 
  - Parohia Mălăieşti, 
com.Vutcani – reparaţii capitale 
biserică – 100 mii lei ; 
  - Biserica sat Deleni, com. 
Hoceni – reabilitare – 30 mii lei;  
  - Biserica Vâltoteşti, com. 
Viişoara – reconstrucţie biserică 
arsă din temelii – 100 mii lei; 
   - Biserica Ştefan cel Mare, 
com. Ştefan cel Mare – 40 mii 
lei ;  
  - Parohia Negresti –III, Biserica 
“Taierea Capului  Sfantului Ioan 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Botezatorul” – reabilitare 
construcţie – 50 mii lei ;  
  - Parohia Dumesti – II,sat Valea 
Mare – continuare construcţie – 
50 mii lei ; 
- Biserica din Parohia 
Tanacu(monument istoric) – 
clopotniţă – 170 mii lei; 
  - Biserica din Parohia 
Burghelesti(monument istoric) – 
clopotniţă – 170 mii lei; 
  - Parohia Telejna,Com 
Zapodeni – continuare 
construcţie – 50 mii lei. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

1856.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 

Suplimentarea sumei prevăzută 
la cap. 6701, Titlu 59, 
„Susţinerea cultelor”, cu suma de 
180 mii lei pentru următoarele 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

unităţi de cult din judeţul Vaslui: 
  - Parohia „Sf. Ioan” II Vaslui – 
Complex ecleziastic construcţie 
nouă – 50 mii lei; 
  - Biserica „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” suburbia 
Rediu, Vaslui – 40 mii lei; 
  - Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului”, Vaslui – 40 mii lei ; 
  - Parohia „Sfântul Nicoale”, 
Vaslui – 25 mii lei ; 
  - Parohia „Constantin şi 
Elena”Cartier Gară, Vaslui – 25 
mii lei.  
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă al Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1857.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Anexa 3/13, 
Capitol 6701, Titlu 71, art. 01 cu 

Se solicita admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizarii lăcaşului de cult: 
turnarea centurii superioare, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

suma de 3000 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe, 
aflată în faza SF+PT (acoperiş, 
încălzire, centrală, faţadă 
exterior), din din comuna Raşca, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

construirea acoperişului, 
tencuieli interioare si exterioare, 
pictura, mobilier din lemn. 
Investiţia este începută şi acest 
lăcaş reprezintă singurul loc de 
rugăciune a peste 400 de 
familii. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă al Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1858.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Buna Vestire” din comuna 
Apoldu de Jos, judeţul Sibiu. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 
Sursa de finanţare : 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1859.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 350 mii lei pentru 
realizarea picturii Bisericii “Sfânta 
Treime”, în tehnică “Fresca”, din 
oraşul Cisnădie, Judeţul Sibiu. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare : 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1860.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Schimbarea la faţă” din comuna 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Păuca, sat Presaca judeţul Sibiu. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
Sursa de finanţare : 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1861.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfântul Nicolae” din oraşul 
Sălişte, sat Fântânele judeţul 
Sibiu. 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare : 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

1862.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfânta Treime” din comuna  
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1863.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfânta Cuv. Paraschiva” din 
comuna Gura Râului, judeţul 
Sibiu. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare : 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1864.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfantul Nicolae” din comuna 
Loamneş, sat Armeni, judeţul 
Sibiu. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare : 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1865.  SECRETARIATUL GENERAL 

AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Protopopiatului din 
oraşul Sălişte, judeţul Sibiu. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare : 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1866.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe “ 
Sfântul Nicolae” din oraşul 
Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare : 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

1867.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 637.100 mii lei pentru 
obiectivul : „Lucrări de pictură 
Biserica Sf. Treime” din oraşul 
CISNĂDIE, jud. Sibiu. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Biserica cu Hramul „Sfânta 
Treime” din Cisnădie a fost 
construită între anii 1984-1989 
în perioada regimului Comunist. 
De la data încheierii lucrărilor 
de Construcţie nu s-a mai 
efectuat nici o lucare majoră la 
clădirea Bisericii.  
 
Sursa de finanţare : 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1868.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii „Sfânta 
Treime”, str. George Baritiu nr. 
12, Braşov – suma de 100 mii lei 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 

Necesitatea urgenta de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatilor de cult. 
 
Sursa de finantare :  Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

guvernului. 
 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1869.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea  
sumelor alocate pe anul 2013  
pe unitatile de cult astfel :  
Reabilitarea bisericii “Sfintii  
Apostoli Petru si Pavel”, str.  
Aurel Vlaicu nr. 74, Brasov – 
suma de 100 mii lei   
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 Necesitatea urgenta de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatilor de cult. 
 
Sursa de finantare :  Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1870.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filie 
Ştefăneşti „Ad. M. Domnului” 
Leleasca Sat. Păroşi, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1871.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia „Sf. Nicolae”, Caracal 
jud Olt 
 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1872.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia „Sf. Martiri  Brâncoveni” 
– Garnizoana Caracal, UM 
01256, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1873.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia „Sf. Vasile” Izvorul 
Tamăduirii, Sf Ilie, Caracal 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

recunoscute din România. 

1874.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru „Toţi 
Sfinţii” Caracal, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1875.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului”, (Catedrala) Caracal, 
jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1876.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru „Sf. 
Dr. Fără de Arginţi Cosma şi 
Damian” – Spital, Caracal 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1877.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru „Sf. 
Apostoli Petru şi Pavel”, „Sf. 
Gheorghe” Caracal 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1878.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia „Sf. Treime” Caracal, jud 
Olt 
 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1879.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
„Buna-Vestire” Caracal, jud Olt 
Str. Elena Doamna nr.2, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1880.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia „Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică” Caracal, 
Str. M. Viteazu nr.3, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1881.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” 
Caracal, Str. Ghe. Doja nr.2, jud 
Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1882.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia „Sf. Nicolae’’ comuna 
Bîrza, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1883.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Mărgheni „Sf. Gheorghe” 
Brâncoveni, Sat Mărgheni, jud 
Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1884.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Brâncoveni „Sf. Nicolae”, 
Brâncoveni, Sat Brâncoveni jud 
Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1885.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Cezieni „Sf. Dumitru”, 
„Sf. Arhid. Ştefan” , Cezieni jud 
Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1886.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Văleni Brâncoveni, „Sf. 
Gheorghe” si „Sf. Dumitru, 
Brâncoveni, Sat Văleni, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1887.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Bondrea 
„Sf. Nicolae, Cezieni, sat 
Bondrea jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1888.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Buta 
Parohia “Adormirea Maicii 
Domnului”, Crâmpoia, Sat Buta 
jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1889.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Crâmpoia “Sf. Nicolae”, 
„Sf. Gheorghe, Crâmpoia jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1890.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Parohia Dăneasa „Sf. Împăraţi 
Constantin şi 
Elena”„Cuv. Parascheva” Com. 
Dăneasa, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1891.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Zănoaga „Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică”, Dăneasa, 
Sat Pestra , jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1892.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Comanca, „Sf. Nicolae” 
Deveselu 
Sat Comanca, jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1893.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Deveselu, „Sf. Nicolae” 
Deveselu, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1894.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Reşca, „Sf. Apostoli 
Petru şi Pavel”,”Sf. Nicolae”, 
Dobrosloveni, Sat Reşca jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1895.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Frăsinetu de Pădure „Sf. 
Nicolae”, Dobrosloveni Sat 
Frasinetu jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1896.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Roşieni „Sf. Nicolae”, 
Com. Dobrun Sat Roşieni jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1897.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Dobrun „Sf. Nicolae”, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli 
 

Com. Dobrun Sat Dobrun jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1898.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Potopin „Sf. Grigorie 
Decapolitul”, Dobrosloveni Sat 
Potopin jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1899.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Dobrosloveni „Sf. 
Nicolae, Dobrosloveni jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Guvernului 82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1900.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
„Parohia Peretu „Cuv. 
Parascheva”, Drăgăneşti Str. 
Speranţei nr.1, jud Olt 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1901.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Drăgăneştii de Sus „Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, 
Drăgăneşti jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

1902.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Drăgăneştii de Jos 
„Adormirea Maicii Domnului”, 
Drăgăneşti, Str. Oltului nr. 35, jud 
Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1903.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Comanii de Sus „Sf. 
Împăraţi Constantin şi Elena”, 
Drăgăneşti, Comanii de Sus, Sat 
Comani, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1904.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru „Sf. 
Gheorghe” – Cimitir, jud Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1905.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Comanii de Jos „Sf. M. 
Mc. Gheorghe” şi „Cuv. 
Parascheva”, Drăgăneşti 
Comanii de Jos, Sat Comani jud 
Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1906.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Parohia Grozăveşti „Sf. M. Mc. 
Gheorghe”, 
Drăghiceni, Sat Grozăveşti jud 
Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1907.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Drăghiceni „Sf. Nicolae”, 
Com. Drăghiceni, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1908.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Liiceni „Adormirea Maicii 
Domnului”, Drăghiceni, Sat 
Liiceni, jud  Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1909.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Fălcoiu „Sf. Nicolae” , 
Com. Fălcoiu, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1910.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Cioroiaşu Crîng „Sf. 
Împăraţi Constantin şi Elena”, 
Fălcoiu Sat Cioroiu jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

recunoscute din România. 

1911.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Cioroiu „Sf. Arhangheli 
Mihail şi 
Gavriil”, Fălcoiu Sat Cioroiu jud 
Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1912.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Hotărani „Sf. Voievozi” 
Fărcaşele 
Sat Hotărani, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1913.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Fărcaşele de Sus „Sf. 
Nicolae”, Fărcaşele Sat 
Fărcaşele de Sus, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1914.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Fărcaşu de Jos „Sf. 
Nicolae”, Fărcaşele Sat 
Fărcaşele de Jos, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1915.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Ghimpaţi „Sf. Nicolae”, 
Fărcaşele 
Sat Ghimpaţi jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1916.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Parohia Oltişoru „ Sf. 
Dumitru” Găneasa Sat Oltişoru , 
jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1917.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Ghimpeţeni „Sf. Ioan 
Botezătorul”, Ghimpeţeni jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1918.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Bălăneşti 
“Sf. Împăraţi”, Mărunţei 
Sat Bălăneşti jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1919.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru Filia 
„Sf. Apostol Andrei” – Malu  
Roşu, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1920.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Mihăeştii de Sus 
„Adormirea Maicii Domnului” jud 
Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1921.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Mihăeştii de Jos „Sf. 
Nicolae” , jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1922.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Mărunţei “Cuv. 
Parascheva”, „Sf. Ioan 
Botezătorul”, Sat Gâldae, jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1923.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Viişoara “Adormirea 
Maicii Domnului”, Sat Viişoara 
jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1924.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Tituleşti „Sf. M. Mc. 
Gheorghe” Sf Nicolae, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1925.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Tomeni Ostrov „Sf. 
Nicolae”, Osica de Sus, sat 
Tomeni, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1926.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei Parohia 
Osica de Sus I „Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavriil”, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1927.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Osica de Sus II „Sf. Mc. 
Gheorghe” , jud Olt  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1928.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Greci 
„Sf. Împăraţi Constantin şi 
Elena”, Osica de Sus, Sat Greci , 
jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1929.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Osica de Jos „Sf. 
Nicolae”, jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1930.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Olari I 
„Sf. Nicolae”, Pîrşcoveni Sat 
Olari jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1931.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Olari sat 
Butoiu„Naşterea Maicii 
Domnului”, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1932.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Pîrşcoveni „Sf. Nicolae”, 
Pîrşcoveni 
jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1933.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Piatra Olt I „Sf. Ioan 
Botezătorul”, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1934.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Piatra Olt-Gară 
„Adormirea Maicii Domnului”, jud 
Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1935.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Enoşeşti „Sf. Ilie”, jud Olt
 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1936.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

267

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Criva 
„Sf. Nicolae”, Piatra Olt Sat Criva 
de Sus jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1937.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru Filia 
Criva de Jos „Adormirea Maicii 
Domnului”, 
Piatra Olt, Sat Criva de Jos, jud 
Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1938.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Piatra Sat „Sf. Dumitru” 
Piatra Olt, Str. Bisericii nr.11, jud 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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 Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1939.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Călineşti „Sf. Arhangheli 
Mihail şi 
Gavriil” Radomireşti, Sat 
Călineşti, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1940.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Radomireşti „Adormirea 
Maicii Domnului”, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Guvernului Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1941.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Crăciunei „Sf. Treime” si 
Sf Arhangheli, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1942.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Poiana „Sf. Dimitrie”, jud 
Olt 
 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

1943.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Redea de Răsărit „Sf. 
Ioan Botezătorul”, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1944.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Redea Apus I „Sf. 
Voievozi”,  jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1945.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Redea Apus II „Intrarea 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli 
 

Maicii Domnului în Biserică”, jud 
Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1946.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Redişoara „Sf. 
Gheorghe”, Com Redea, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1947.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Valea Soarelui 
„Nasterea Maicii Domnului” Com 
Redea, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Guvernului 82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1948.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Rotunda I „Izvorul 
Tămăduirii” Com. Rotunda, jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1949.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Rotunda II „Sf. Dimitrie” 
Com. Rotunda, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

recunoscute din România. 

1950.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Rotunda III „Izvorul 
Tămăduirii” Com. Rotunda jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1951.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Frumoasa I „Duminica 
Tuturor Sfinţilor” Sat Seaca jud 
Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1952.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

274

Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Parohia Frumoasa II „Duminica 
Tuturor Sfinţilor” Seaca, Sat 
Seaca (capelă), jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1953.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Creţeşti „Sf. Voievozi”, 
Sprâncenata Sat Bîrseştii de Sus 
, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1954.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Sprâncenata „Înălţarea 
Domnului” Sprâncenata, Sat 
Gâlmee, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

275

omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1955.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Viespeşti „Naşterea 
Maicii Domnului” Sprâncenata 
Sat Viespeşti jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1956.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Stoeneşti „Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavriil” Com. Stoeneşti, 
jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

recunoscute din România. 

1957.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Stoicăneşti I „Sf. 
Împăraţi Constantin şi Elena” 
Stoicăneşti jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1958.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Stoicăneşti II „Sf. 
Împăraţi Constantin şi Elena” 
Stoicăneşti , jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursea de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1959.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Parohia Şopîrliţa „Sf. Treime”, 
jud Olt  
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1960.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Stoborăşti „Sf. Nicolae” 
Tufeni, Sat Stoborăşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1961.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Tufeni Deal “Sf. Împ. 
Constantin şi Elena” 
jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Guvernului 82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1962.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Tufeni Vale “Sf. Împ. 
Constantin şi Elena”, jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1963.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Văleni I „Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena” jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1964.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Văleni II „Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena” jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1965.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Popeşti 
„Sf. Nicolae” Văleni Sat Popeşti 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1966.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Tirişneag „ Sf. Dimitrie” 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli 
 

Văleni, Sat 
Tirişneag jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1967.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Mărgăriteşti „Sf. 
Voievozi” Voineasa 
Sat Mărgăriteşti jud Olt 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1968.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Blaj Voineasa „Sf. 
Dumitru” Voineasa Sat Blaj jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1969.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
„Sf. Dumitru” Voineasa Mică 
Voineasa, Sat Voineasa Mică, 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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2

drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1970.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Rusăneşti, Voineasa „Sf. 
Dumitru” Voineasa Sat Rusăneşti 
Voineasa jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1971.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
„Sf. Dumitru” – Sat Rusăneşti 
Voineasa jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1972.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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3

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Racoviţa „Sf. Împăraţi 
Constantin şi 
Elena” – Voineasa Sat Racoviţa 
jud Olt  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1973.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Mânăstirea Sf. Cruce Naşterea 
Sf. Ioan Botezătorul Înălţarea Sf. 
Cruci Studina, Sat Studiniţa jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1974.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Protoieria Corabia Str.Trecerea 
Dunarii nr. 29 jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1975.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Celeiu “Sf. Nicolae” 
Corabia Cartier Celeiu jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1976.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Corabia Veche “Sf. 
Spiridon”, Oraş Corabia Cartier 
Corabia Veche Str. 
Traian,nr. 54, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1977.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia “Sf. Dumitru” Daşova 
Corabia Str. Dumitru Buzdun, nr. 
64 jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1978.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia “Sf. Ioan Botezătorul” , 
oraş Corabia, Str. Nicolae 
Titulescu, nr.84, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1979.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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6

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia “Sf. Treime” 
CatedralăCorabia Str. 1 Mai, nr. 
4 jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1980.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Tudor Vladimirescu “Sf. 
Dumitru” Corabia Cartier. Tudor 
Vladimiresc  jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1981.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Siliştioara “ Sf. Nicolae”, 
Corabia Cartier Siliştioara jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1982.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia “Adormirea Maicii 
Domnului” Corabia cart Vârtopu 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1983.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Băbiciu I “Sf. Dumitru” 
Com Băbiciu, Sat Băbiciu jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1984.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Băbiciu II “Sf. Voievozi” 
Com. Băbiciu jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1985.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Brastavăţu “Sf. Nicolae” 
Com. Brastavăţu Sat Brastavăţu 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1986.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filie 
Gara Visina, Ad.,M. Domnului 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli 
 

Com Brastavăţu Sat Gară Vişina, 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1987.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Cruşovu “Sf. Nicolae” 
Com. Brastavăţu Sat Cruşovu 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1988.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Bucinişu I “Adormirea 
Maicii Domnului” Com.Bucinişu 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

10

minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Guvernului 82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1989.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Bucinişu II “Sf. Ioan 
Botezătorul” Com. Bucinişu Sat 
Bucinişu Mic, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1990.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Bucinişu III “Adormirea 
Maicii Domnului” Com.Bucinişu 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
1991.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Cilieni 
“Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” 
Biserica nouă Com. Cilieni Sat 
Cilieni jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1992.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Gura-Padinii ,,Sf 
Dumitru” Com. Gura Padinii, jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1993.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Parohia Giuvărăşti “Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavriil” 
Com.Giuvărăşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1994.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filie 
“Sf. Nicolae” Com. Giuvarasti va 
fi mânăstire Com Giuvarasti  jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1995.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Gîrcov “Sf Nicolae” 
Com. Gîrcov, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Guvernului Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1996.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Ursa 
“Sf. M. Mucenic Gheorghe”, 
Com.Gîrcov, Sat Ursa jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1997.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Slăveni “Adormirea 
Maicii Domnului” Com Gostavăţu 
Sat Slaveni jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrative. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

recunoscute din România. 

1998.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Gostavăţu I “Sf. Nicolae” 
, Com. Gostavăţu, jud Olt 
 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1999.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Gostavăţu II “Sf. 
Nicolae” Com. Gostavăţu Sat 
Brezuica jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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2000.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Plăviceanca “Adormirea 
Maicii Domnului” Com. Grădinile, 
Sat Plăviceanca jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2001.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Grădinile “Sf. Nicolae” 
Com. Grădinile, Sat Grădinile jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2002.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Grojdibodu I “Sf. 
Apostoli Petru şi Pavel” Com. 
Grojdibodu, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2003.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Spital 
“Sf Vasile” Oraş Corabia jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2004.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Grojdibodu II “Sf. 
Grigore Decapolitul”, “Sf. 
Haralambie”Com.Grojdibodu Sat 
Hotaru jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2005.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia “ Potelu Adormirea 
Maicii Domnului”, Com. Ianca 
Sat Potelu jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2006.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru,  
Parohia Ianca I “Sf. Ioan 
Botezătorul” Com. Ianca jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2007.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Ianca Nouă ” Sf Ioan 
Botezatorul”, Com. Stefan cel 
Mare Sat Ianca Noua , jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2008.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Izbiceni “Sf. Nicolae” 
Com. Izbiceni jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2009.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Cîmpu Părului “Sf. 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli 
 

Împăraţi Constantin şi Elena” 
Com. Obârşia Sat Cîmpu Părului 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2010.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Coteni ”Izvorul 
Tămăduirii” Com. Obârşia Sat 
Coteni jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2011.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Obârşia Nouă “Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavriil” Com. 
Obârşia Sat Obârşia Noua jud 
Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2012.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Tabon Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel” Com. Obârşia Sat 
Tabonu, jud Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2013.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Obârşia Veche 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Com. Obârşia, Sat Obârşia 
Veche jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Guvernului 82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2014.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Orlea I “Sf. Nicolae” 
Com. Orlea, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2015.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Orlea II “Sf. Ioan 
Botezătorul” Com. Orlea jud Olt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2016.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Rusăneşti “Adormirea 
Maicii Domnului” Com. 
Rusăneşti, Sat Rusăneşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2017.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Jieni 
“Sf. Ioan Botezătorul” Rusăneşti 
Sat Jieni jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2018.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Scărişoara “Sf. Nicolae”, 
Com. Scărişoara Sat Scărişoara, 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2019.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Plăviceni “Sf. Dumitru” 
Scărişoara Sat Plaviceni jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2020.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Frunzaru “Adormirea 
Maicii Domnului” Com. 
Sprâncenata, Sat Frunzaru jud 
Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2021.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Studina “Adormirea 
Maicii Domnului” Com. Studina 
Sat Studina jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2022.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Studiniţa “Sf. Ioan 
Botezătorul” , Com. Studina Sat 
Studiniţa, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2023.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Ştefan cel Mare “Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavriil” Com. 
Ştefan cel Mare, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2024.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Doanca “Sf. Dumitru” Tia 
Mare Sat Doanca jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  recunoscute din România. 
2025.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Potlogeni “Sf. Nicolae” 
Tia Mare Sat Potlogeni jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2026.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Tia Mare “Sf. Mucenic 
Haralambie” Cuv. Parascheva 
Com. Tia Mare Sat Tia Mare jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2027.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Parohia Traian “Sf. Împăraţi 
Constantin şi 
Elena” Com. Traian Sat Traian , 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2028.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Urzica I “Sf. Ioan 
Botezătorul” Com. Urzica jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2029.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Urzica II “Adormirea 
Maicii Domnului” Urzica Sat 
Urzica jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2030.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Stăvaru “Sf. M. Mucenic 
Dimitrie” Urzica Sat Stăvaru jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2031.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Vădăstriţa I “Intrarea 
Maicii Domnului în Biserică” 
Com. Vădăstriţa, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2032.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Vădastra “Sf. M. 
Mucenic Dimitrie” Com. Vădastra 
Sat Vădastra jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2033.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Vişina Veche “Buna- 
Vestire” Com. Vişina Sat Vişina 
Veche, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2034.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Parohia Vişina Nouă “Adormirea 
Maicii Domnului”, Com. Vişina 
Nouă Sat Vişina Nouă, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2035.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Vlădila Nouă “Adormirea 
Maicii Domnului” Vladila II Com. 
Vlădila Sat Vlădila jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2036.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Vlădila I “Sf. Nicolae” 
Com. Vlădila, Sat Vlădila jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2037.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Protoieria Slatina I Slatina Str. 
Lipscani, nr.26, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2038.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Mânăstirea Clocociov ,,Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavriil” 
‚,Naştera Maicii Domnului” 
Slatina Str. Mănăstirii, nr. 3, jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2039.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Mânăstirea Brâncoveni “Ad. M. 
Domnului” Comuna Brâncoveni 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2040.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Mânăstirea Călui Ad M. 
Domnului Biserica nouă Comuna 
Călui, sat Gura Călui jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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2041.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Mânăstirea Măineşti 
“Acoperământul Maicii 
Domnului” Balş Str. Sat Mâineşti, 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2042.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Mânăstirea Strehareţi “Adormirea 
Maicii Domnului” Slatina Str. 
Strehareţi nr. 154 jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2043.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia “Înălţarea Domnului”, 
Slatina Str. Ecaterina Teodoroiu, 
Nr.6 jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2044.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia “Adormirea Maicii 
Domnului” Slatina Str. 1 
Decembrie 1918 jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2045.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia “Pogorârea Sf. Duh”, 
„Naşterea Maicii Domnului” 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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 Slatina Str. Caloianca, nr.57, jud 
Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2046.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia “Sf. Trei Ierarhi”Slatina 
B-dl. A.I.Cuza jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2047.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia „Sf. Nicolae Clocociov” 
Slatina , Str. Sf. Nicolae, nr.11 
jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2048.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia „Sf. Nicolae Coastă” 
Slatina, Str. Al. Varipatti, nr.2 jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2049.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Paraclisul Episcopal „Sf. Treime”, 
Slatina Str. 
Grădiniţei, nr.2, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2050.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia „Sf. Ştefan” Slatina, Str. 
Plevnei, nr.6 jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2051.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia “Sf. Mc. Mina” Slatina 
Str. Textilistului, nr.17 jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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2052.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia “Sf. Pantelimon” 
Slatina,Str. Drăgăneşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2053.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia “Sf. Ioan Botezătorul”, 
„Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” 
Slatina Str. 13 Decem, nr.10 jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2054.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru, 
Comunitatea Surdo-Muţi “Sf. 
Grigore Palama” Slatina Str. 
Gradinitei, Nr. 2 jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2055.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Bărăştii de Vede “Sf. 
Nicolae” şi „Cuvioasa 
Parascheva” Com. Bărăşti, Sat 
Bărăştii de Vede, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2056.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Brebeni “Adormirea 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli 
 

Maicii Domnului” Brebeni jud Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2057.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Brebeni I „Buna Vestire” 
Sfinţii Împ.Constantin şi Elena 
Com. Brebeni jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2058.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Bălteni “Adormirea 
Maicii Domnului” Com. Bălteni 
Sat Bălteni jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2059.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Bălteni “Cuv. Parascheva” , 
Bălteni Sat Bălteni jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2060.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Boroieşti “Sf. Ierarh 
Nicolae”, Bărăşti Sat Boroieşti 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2061.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Veţeni 
„Sf. Nicolae”, „Cuv. Parascheva” 
Bărăşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2062.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Lăzăreşti “Adormirea 
Maicii Domnului” Bărăşti Sat 
Lăzăreşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2063.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Mereni “Adormirea 
Maicii Domnului” Bărăşti Sat 
Mereni jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2064.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Băidana “Adormirea Maicii 
Domnului” Bărăşti 
Sat Băidana jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2065.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Richicioara „Sf. Dimitrie”, „Cuv. 
Parascheva” Bărăşti, Sat 
Richicioara, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2066.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Moţoieşti “Sf. Mc. 
Teodor Tiron si Cuv. 
Parascheva” Bărăşti de Vede Sat 
Moţoiesti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2067.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Popeşti “Adormirea 
Maicii Domnului” Bărăşti Sat 
Popeşti jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2068.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Coloneştii de Jos “Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, 
Coloneşti Sat Bărăşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2069.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Coloneştii de Sus “ Cuv. 
Parascheva” Coloneşti Sat 
Bărbuleşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2070.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Vlaici- Chelbeşti „Sf. Nicolae” , 
Coloneşti Sat Chelbeşti, jud Olt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2071.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Vlaici 
“Sf. Nicolae”, „Cuv. 
Parascheva”Coloneşti Sat Vlaici 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

2072.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Maldăr “Sf. Nicolae” 
Coloneşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2073.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Guieşti 
“Cuv.Parascheva”Coloneţi jud 
Olt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2074.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Bătăreni “Cuv. 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli 
 

Parascheva” Coloneşti Sat 
Bătăreni jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2075.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Corbu I “Cuv. 
Parascheva” , Corbu Sat Corbu 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2076.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Burduleşti “Sf. Cuv. 
Parascheva” Corbu Sat 
Burduleşti jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2077.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Buzeşti “Sf. Nicolae” 
Corbu, Sat Buzeşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2078.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Ciureşti 
“Sf. Ioan Botezătorul” Corbu Sat 
Ciureşti jud Olt  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

recunoscute din România. 

2079.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Milcoveni “Adormirea 
Maicii Domnului” Corbu Sat 
Milcoveni jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2080.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Coteana I “Adormirea 
Maicii Domnului” Coteana jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2081.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Parohia Coteana II “Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena” Com. 
Coteana jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2082.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Boba 
“Cuv. Parascheva” Făgeţelu Sat 
Boba jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2083.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Făgeţelu Deal “Adormirea Maicii 
Domnului” Făgeţelu sat Fagetelu 
jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2084.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Făgeţelu vale„Cuv. Parasheva” 
Făgeţelu Sat Făgetelu jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2085.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Chilia “Adormirea Maicii 
Domnului” Făgeţelu Sat Chilia, 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2086.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
“Sf. Nicolae” Făgeţelu Sat Chilia, 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2087.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Ciorâca “Cuv. 
Parascheva”, Făgeţelu, Sat 
Ciorâca, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

2088.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Icoana “Sf. Împăraţi” 
Icoana jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2089.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Floru 
“Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul 
de Mir” Com. Icoana, Sat Floru, 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2090.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Ursoaia “Sf. Voievozi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Mihail si av”, „Sf. Alexie, omul lui 
Dumnezeu” Icoana Sat Ursoaia 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2091.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Izvoarele “Sf. Treime” 
Com. Izvoarele, Sat Izvoarele jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2092.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Alimăneşti “Sf. Nicolae” 
Izvoarele Sat Alimăneşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

56

minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2093.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Nouă 
“Sf. Dimitrie” Schitu, sat Lisa jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2094.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Ipoteşti “Sf. Nicolae” – Sf 
Ioan Botezatorul Ipoteşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

57

din Camera Deputaţilor şi Senat  recunoscute din România. 
2095.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Milcov “Sf.Nicolae” Com. 
Milcov, Sat Milcov Vale, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2096.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Milcov-Deal “Sf. Dimitrie” Com. 
Milcov Sat Milcov Deal jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2097.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Prooroci “Sf. Voievozi” 
Con. Milcov Sat Prooroci Ulmi 
jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2098.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Bacea “Sf. Nicolae” 
Movileni Sat Bacea, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2099.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Tâmpeni “Sf. 
Nicolae”Movileni, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2100.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Scorniceşti I (Tătărăi) 
“Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” 
şi“Cuv. Parascheva”, Scorniceşti 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2101.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Lolea 
“ Sf. Nicolae” Scorniceşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2102.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Parohia Scorniceşti II “Adormirea 
Maicii Domnului” Scorniceşti Sat 
Piscani, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2103.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
SeMeA 
“Cuv. Parascheva”, Scorniceşti, 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2104.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Braniştea “Adormirea 
Maicii Domnului” “Cuv. 
Parascheva” Sîrbii, jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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 Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2105.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Sârbi “Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavriil” Sârbi – Măgura, 
Sat Sârbi jud Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2106.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Vităneşti “Adormirea 
Maicii Domnului” (fosta Parohia 
Corbu II) Sârbii – Măgura Sat 
Vităneşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2107.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Optaşi “Sf. Nicolae” 
Optaşi – Măgura Sat Optaşi, jud 
Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2108.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Paris “Adormirea Maicii 
Domnului” ptaşi – Măgura, Sat 
Optaşi jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2109.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Jugaru „Tuturor Sfinţilor” 
Sf. Nicolae Optaşi – Măgura Sat 
Optaşi fost Jugaru jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2110.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
“Cuv. Parascheva”, „Sf. 
Gheorghe” – Zăvoi Optaşi – 
Măgura jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2111.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Măgura “Adormirea 
Maicii Domnului” Perieţi Sat 
Măgura jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2112.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia “Sf. Nicolae” – Mierleştii 
de Sus Perieţi Sat Mierleşti, jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

2113.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Perieţi “Sf. Dimitrie” 
Perieţi, Sat Perieţi jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2114.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Perieţi de Sus “Sf. 
Nicolae” Com. Perieţi jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2115.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Fălcoieni “Sf. Nicolae” 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Potcoava, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2116.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Găgiuleşti “Cuv. 
Parascheva”, Potcoava Sat 
Sineşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2117.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Brazdă “Sf. Constantin şi Elena”, 
Potcoava Sat Sineşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2118.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Meşineşti “Cuv. 
Parascheva”, Potcoava Sat 
Meşineşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2119.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Trufineşti 
“Sf. M. Mc.Dimitrie” , Sf Cuv. 
Parascheva, Potcoava Sat 
Trufineşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2120.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Potcoava “Sf. Dimitrie şi 
Sf. Voievozi” , Potcoava Mijlocu, 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2121.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Valea Merilor 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Potcoava Sat Valea Merilor jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

recunoscute din România. 

2122.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Greci 
“Sf. Ierarh Nicolae” Schitu Sat 
Greci jud Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2123.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Schitu Greci “Sf. 
Arhangheli”, Schitu Sat Greci , 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

2124.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru Filia 
Moşteni 
“Sf. Ioan Botezătorul” Schitu Sat 
Moşteni jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2125.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Bălţaţi 
“Sf. Ilie” Scorniceşti Sat Bălţaţi 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2126.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru, Filia 
“Adormirea Maicii Domnului” – 
Slobozia, Scorniceşti , Sat 
Slobozia jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2127.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
“Intrarea în Bis. A Maicii 
Domnului” – Popeşti Scorniceşti 
Sat Popeşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2128.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Bircii 
“Sf. Ierarh Nicolae” Scorniceşti, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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 Sat Bircii jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2129.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Mihăileşti – Mărgineni 
“Cuv. Parascheva” Scorniceşti , 
Sat Mihăileşti, jud Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2130.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
“Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” – 
Mărgineni, Scorniceşti, Sat 
Mărgineni jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2131.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Negreni I “Sf. Ierarh 
Nicolae” Scorniceşti Sat Negreni 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2132.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Negreni II “Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavriil” 
Scorniceşti, Sat Negreni jud Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Guvernului unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2133.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Chiţeasca “Sf. Dimitrie” 
Scorniceşti 
Sat Chiţeasca jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2134.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Slătioara I “Sf. Treime” 
Slătioara jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2135.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Slătioara II “Sf. 
Arhangheli”, Slătioara jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2136.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Aluniş “Adormirea Maicii 
Domnului” Spineni Sat Alunişu 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2137.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Optăşani “Cuv. 
Parascheva” Spineni Sat 
Optăşani jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2138.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Alunişul de Jos- Cătănoi, “Cuv. 
Parascheva”Spineni Sat Cătănoi 
, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2139.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia “Sf. Nicolae”, Spineni 
Sat Profa jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2140.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Spineni – Davideşti 
“Duminica Tuturor Sfinţilor” 
Spineni Sat Davideşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2141.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Davideşti “Adormirea Maicii 
Domnului” Spineni jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Guvernului 82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2142.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Vineţi “Adormirea Maicii 
Domnului”-“Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
Spineni Sat Vineţi, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2143.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Clăcaşi- Vineti de Vale 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Spineni Sat Vineţi jud Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2144.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Şerbăneştii de Jos “Sf. 
Ioan Botezătorul” „Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena”, Şerbăneşti 
Sat Şerbăneşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2145.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Şerbăneştii de Sus 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Şerbăneşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

recunoscute din România. 

2146.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Teiuş “Adormirea Maicii 
Domnului” Scorniceşti Sat Teiuş 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2147.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Rusciori “Cuvioasa Parascheva” 
Scorniceşti Sat Rusciori, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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2148.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Constantineşti 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Scorniceşti Sat Constantineşti, 
jud Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2149.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Mogoşeşti “Sf. Dumitru” , 
“Cuvioasa 
Parascheva” Scorniceşti Sat 
Mogoşeşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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2150.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Mijloc “Adormirea Maicii 
Domnului” Scorniceşti, Sat 
Mogoşeşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2151.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Olteni 
“Sf. Nicolae” Scorniceşti Sat 
Mogoşeşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2152.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Şuica “Cuvioasa 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Parascheva” Scorniceşti Sat 
Şuica, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2153.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Şuica de Jos “Intrarea în Biserică 
a Maicii Domnului” Scorniceşti 
Sat Şuica jud Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2154.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Jitaru “Naşterea Maicii 
Domnului” Scorniceşti Sat Jitaru, 
jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2155.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Călugări „Sf. Ioan 
Botezătorul” “Cuv. Parascheva”, 
Tătuleşti Sat Măgura jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2156.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Bărbălăi “Sf. Nicolae”, “Cuv. 
Parascheva” Tătuleşti Sat 
Bărbălăi jud Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2157.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Tătuleşti de Sus Cuv. 
Parascheva“, Tătuleşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2158.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Dopicea 
“Cuv. Parascheva” , Tătuleşti Sat 
Dopicea, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2159.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Tătuleştii de Jos “Sf. 
Parascheva” 
Tătuleşti jud Olt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2160.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
“Sf. Voievozi” Tătuleşti Sat 
Tătuleşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2161.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Mirceşti “Adormirea 
Maicii Domnului” Tătuleşti Sat 
Mirceşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2162.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Momaiu 
“Cuv. Parascheva” Tătuleşti Sat 
Momaiu jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ  
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2163.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Topana “Adormirea 
Maicii Domnului” Topana Sat 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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 Topana jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2164.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Păcala “Sf. Nicolae” Com. 
Făgeţelu, sat Topala, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2165.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Valea Ungureni “Cuv. 
Parascheva” Topana Sat 
Cândeleşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2166.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Ungureni 
„Sfintii Arhangheli”, Topana Sat 
Ungureni , jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2167.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Bârca 
“Cuv. Parascheva” , Valea Mare 
Sat Bârca, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2168.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Valea Mare “Sf. Dimitrie” - Valea 
Mare Sat Valea Mare Nouă jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2169.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Turia 
“Sf. Dimitrie” Com. Valea Mare 
Sat Turia, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2170.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Zorleasca “Adormirea 
Maicii Domnului” Sfintii 
Arhangheli Valea Mare jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2171.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Valea Mare “Adormirea 
Maicii Domnului” Valea Mare, jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2172.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Buiceşti 
“Sf. Nicolae” Priseaca jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2173.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Bărcăneşti I “Adormirea 
Maicii Domnului” Com. Vâlcele 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2174.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Bărcăneşti II “Sf. 
Voievozi” , Com. Vâlcele Sat 
Bărcăneşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2175.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Vâlcele “Sf. Ierarh 
Nicolae”, Vâlcele jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2176.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Protoieria Slatina II Slatina Str. 
Dinu Lipati, nr. 21, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2177.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

94

Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Parohia „Sf. Gheorghe-Ionaşcu”, 
Slatina Str. Ionaşcu, nr. 62, jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2178.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia “Sf. Împăraţi-Sopot”, 
Slatina Str. Piteşti, nr.16, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2179.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia “Sf. Nicolae” Nicolae 
Obrocari, Slatina Str. Cimitirului, 
nr.138, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2180.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Sf. Vasile Spital “Sf. 
Vasile” Slatina (în incinta 
Spitalului Judeţean Slatina) Str. 
N. Titulescu, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2181.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Cireaşov “Sf. Arhangheli 
Mihail şi 
Gavriil”Slatina Str. Şcolii, nr. 2 
Cartier Cireaşov, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

recunoscute din România. 

2182.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia “Naşterea Maicii 
Domnului”, Slatina Str. Grigore 
Alexandrescu, Cartier Pîrliţi, jud 
Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2183.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Baldovineşti „Sf. 
Nicolae” Com. Baldovineşti jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

2184.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Pietriş „Intrarea Maicii 
Domnului în 
Biserică”Baldovineşti Sat Pietriş 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2185.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Gubandru ,,Sf. Ilie’’ Baldovineşti, 
Sat Gubandru jud Olt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2186.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Parohia „Sf. Împăraţi Constantin 
şi Elena” Balş Str. N. Bălcescu, 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2187.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Teiş „Cuvioasa 
Parascheva” Balş Cartier Teiş, 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2188.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Sf. Dumitru „Sf. Dimitrie” 
Balş Str. Ghe. 
Vasilescu nr.12, jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2189.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel Balş (Catedrala) Balş Str. 
N Bălcescu, nr. 2, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2190.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Corbeni Oboga 
„Adormirea Maicii Domnului” 
Balş Str. Mihai Viteazul jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2191.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Oboga de Jos ,,Sf. Nicolae” Sat 
Oboga de Jos jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2192.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” 
Balş, Str. Popa Şapcă, nr.30, jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2193.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Măineşti 
,,Sf. Nicolae” – „Sf. Voievozi” Sat 
Cartier Măineşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2194.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Maica Domnului 
„Adormirea Maicii Domnului”Balş 
Cartier Vârtina jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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2195.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Bechet „Sf. Treime” 
Bobiceşti Sat Bechet jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2196.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Leoteşti „Sf. Dumitrie” 
Bobiceşti, Sat Leoteşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2197.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Bobiceşti „Cuv. 
Parascheva” Bobiceşti Sat 
Bobiceşti jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2198.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Chinteşti 
,,Sf. Dumitrie” Bobiceşti, Sat 
Chinteşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2199.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Călui “Sf. Voievozi”Com. 
Călui Sat Călui jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2200.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Beculeşti „Înălţarea 
Domnului” Cîrlogani Sat 
Beculeşti, jud Olt  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2201.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Cîrlogani „Sf. M. Mc. 
Dimitrie” Cîrlogani jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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2202.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Cepari „Sf. Treime” 
Cîrlogani , Sat Cepari jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2203.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Albeşti “Sf. Nicolae” 
Cungrea, Sat Albeşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2204.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Mieşti 
„Adormirea Maicii Domnului” 
Cungrea Sat Mieşti, jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2205.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Ibăneşti “Cuvioasa 
Parascheva”, Cungrea Sat 
Ibăneşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2206.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Oteştii de Jos “Sf. 
Împăraţi Constantin şi Elena” 
Cungrea Sat Oteştii de Jos jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2207.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Oteştii de Sus 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Cungrea Sat Oteştii de Sus jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2208.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Spătaru “Adormirea 
Maicii Domnului” Cungrea Sat 
Spătaru jud Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2209.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Mierliceşti “Sf. M. Mc. Dumitrie” 
Leleasca Sat Mierliceşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2210.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Urluiasca “Sf. Nicolae” 
Cungrea Sat 
Urluiasca jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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2211.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Valea Secii “Sf. Ie. 
Nicolae” Poboru Sat Albesti jud 
Olt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2212.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Curtişoara “Sf. Dumitru” 
Curtişoara , jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2213.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Dobrotinet “Adormirea 
Maicii Domnului” Curtişoara, Sat 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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 Dobrotinet, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2214.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Mânăstirea Albă 
“Naşterea Maicii Domnului”, “Sf. 
Ilie” Curtişoara Sat Proaspeţi, jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2215.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Câmpu Mare “Cuvioasa 
Parascheva” Dobroteasa Sat 
Câmpu Mare, jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2216.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru Filia 
Murgeşti “Sf. Voievozi” 
Dobroteasa Sat Murgeşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2217.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Capela Naşterea Maicii 
Domnului Dobroteasa Sat 
Câmpu Mare, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Guvernului 82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2218.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Dobroteasa “Cuvioasa 
Parascheva” Com. Dobroteasa, 
jud Olt Sat Dobroteasa, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2219.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru Filia 
Doneşti “Adormirea Maicii 
Domnului” Com. Vitom Sat 
Doneşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
2220.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Piscu “Sf. Dimitrie” 
Dobreţu Sat Piscu jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2221.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Curtişoara Dobreţu “Sf. 
Voievozi” Dobreţu Sat Curtişoara 
, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2222.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Dranovăţu „Sf. Nicolae” 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Găneasa Sat Dranovăţu, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2223.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Grădiştea „Sf. Dimitrie” 
Găneasa Sat Grădiştea, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2224.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Izvoru „Cuv. 
Parascheva”, „Cuv. Grigorie 
Decapolitul” Găneasa Sat Izvoru, 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Guvernului unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2225.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Găneasa „Sf. Dumitru” 
Găneasa, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2226.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Gănesuica „Sf. Nicolae” 
Gănesa Sat Gănesuica jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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2227.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Găvăneşti “Adormirea 
Maicii Domnului” Găvăneşti, jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2228.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Băleasa „Sf. Apostoli 
Petru şi Pavel” Găvăneşti Sat 
Băleasa, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2229.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Broşteni “Sf. Ierarh 
Nicolae” Găvăneşti Sat Broşteni, 
jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2230.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Strejeşti I „Sf. Gheorghe” 
Grădinari, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2231.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Petculeşti „Sf. Dumitru” 
Grădinari Sat Petculeşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2232.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Iancu Jianu I “Cuvioasa 
Parascheva” Iancu Jianu, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2233.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Iancu Jianu II “Sf. 
Dumitru” Iancu Jianu II, 
Cimegeana, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2234.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Dobriceni “Cuvioasa 
Parascheva” Iancu Jianu sat 
Veliceni, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2235.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Preoteşti “sf. Ioan Botezătorul” 
Iancu Jianu Sat Preoteşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2236.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Leleasca “Sf. Ioan 
Botezătorul” Leleasca Sat 
Toneşti, jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2237.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Păroşi “Adormirea Maicii 
Domnului”  jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2238.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Urşi “Adormirea Maicii 
Domnului” Leleasca Sat Urşi, jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2239.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru Filia 
Afumaţi “Adormirea Maicii 
Domnului” Leleasca Sat Afumaţi, 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2240.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Morunglav „Sf. Treime” 
Morunglav, Sat Morunglav, jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2241.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Moruneşti „Cuvioasa 
Parascheva” Morunglav Sat 
Moruneşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2242.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru Filia 
Bărăşti „Sf. Nicolae”, Morunglav 
Sat Bărăşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2243.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru Filia 
Poiana Mare „Cuvioasa 
Parascheva” Morunglav Sat 
Poiana Mare, jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2244.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
Ghioşani „ Sf. Dumitru 
Morunglav, Sat Ghioşani, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2245.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Oboga “Sf. Dumitru” , 
Oboga, jud Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2246.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru Filia 
Oboga de Sus “Sf. Nicolae” jud 
Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2247.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Rădeşti “Sf. Trei Ierarhi” 
Oporelu Sat Rădeşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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2248.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Beria 
“Sf. Împăraţi” şi „Sf. Ioan” 
Oporelu Sat Beria, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2249.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru Filia 
Corbu, “Sf Nicolae” şi Sf. Maria 
Mică” Teslui Sat Corbu, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2250.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Pleşoiu „Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavriil” Pleşoiu Sat 
Pleşoiu, jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2251.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Arceşti „Sf. Nicolae”, 
Pleşoiu Sat Arceşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2252.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Cocorăşti „Sf. Nicolae” , 
Pleşoiu Sat 
Cocorăşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2253.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Bistriţa Nouă “Sf. 
Grigorie Decapolitul” Piatra Olt 
Sat. Bistriţa Nouă, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2254.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Doba I „Bunavestire” 
Pleşoiu Sat Doba, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2255.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Doba II „Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică”Pleşoiu, 
Sat Doba, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2256.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Cornăţel “Sf. Arhangheli” 
Poboru Sat jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2257.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru Filia 
Seaca Muşeteşti “Adormirea 
Maicii Domnului” Poboru Sat 
Seaca, jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2258.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Creţi „Sf. 
Nicolae”„Sf.Ap.Andrei”„Sf. Ilie” 
Poboru Sat Creţi, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2259.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Poboru I “Sf. Treime” 
Poboru, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2260.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Priseaca “Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena” Priseaca, 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2261.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Poboru II “Sf. Dimitrie”, 
“Sf. Arhangheli” Poboru, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2262.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Parohia Sâmbureşti “Adormirea 
Maicii Domnului” Com. 
Sâmbureşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2263.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru Filia 
Stănuleasa “Sf. Dumitru” 
Sâmbureşti Sat Stănuleasa, jud 
Olt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2264.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Colibaşi „Adormirea 
Maicii Domnului” şi „Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril” 
Strejeşti, Sat. Colibaşi, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2265.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Mamura „Sf. Apostoli 
Petru şi Pavel” şi Sf. M. Mc. 
Dimitrie Izvorâtorul de Mir” 
Strejeşti Sat Mamura, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2266.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Strejeştii de Sus „Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril” 
Strejeşti Sat Strejeştii de Sus, jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2267.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Strejeştii de Jos II „Sf. 
Treime” Strejeşti Sat Strejeştii 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2268.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Cherleşti “Sf.Ierarh 
Nicolae”, „Sf. Muceniţă Filofteia” 
Teslui Sat Cherleşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

2269.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Comăniţa “Sf. Nicolae” 
Teslui Sat Comăniţa, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2270.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru Filia 
Schitu Deleni Sf. Treime” Teslui 
Sat Comăniţa, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2271.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Parohia Deleni “Sf. Voievozi 
Mihail şi Gavriil” Teslui Sat 
Deleni, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2272.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Teslui “Cuvioasa 
Parascheva” Teslui, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2273.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Săltăneşti “Sf. Dimitrie” 
Com. Priseaca, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2274.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru Flia 
„Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” 
şi„Sf. Ilie” Com. Priseaca, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2275.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Dumitreşti “Adormirea 
Maicii Domnului” şi „Sf. Împ. 
Constantin şi Elena” Verguleasa 
Sat Dumitreşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2276.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Poganu “Intrarea în 
Biserică a Maicii Domnului”- 
capela Sf. Cuvioasa Parascheva 
– Verguleasa Sat Poganu, jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2277.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Verguleasa “Sf. 
Împăraţi”, Com. Verguleasa, jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

recunoscute din România. 

2278.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Dejeşti “Sf. Arhangheli” 
Com. Vitomireşti, Sat. Dejeşti. , 
jud Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2279.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Trepteni “Sf. Arhangheli” 
Vitomireşti, Sat Trept, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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2280.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Vitomireşti “Cuvioasa 
Parascheva” Com. Vitomireşti 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2281.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, Filia 
„Sf. Treime” – Stănuleasa 
Vitomireşti Sat Stănuleasa, jud 
Olt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2282.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Vitomireşti I “Sf. 
Dumitru” Vitomireşti, Sat 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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 Bulimanu, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2283.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Călineşti Prisaca “Sf. 
Dumitru” Vulpeni Sat Prisaca, jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2284.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru Filia 
Prisaca “Adormirea Maicii 
Domnului” Mischii Sat Călineşti, 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2285.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Gropşani “Sf. Nicolae” 
Vulpeni Sat Gropşani, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2286.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru Filia 
Horezu “Cuvioasa Parascheva” 
Dobreţu Sat Horezu, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2287.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Vulpeni “Sf. Nicolae” 
Vulpeni, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2288.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Dienci “Cuvioasa 
Parascheva” Vultureşti Sat 
Dienci, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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2289.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Valea lui Alb “Sf. 
Nicolae” Vultureşti Sat Valea lui 
Alb, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2290.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Vlăngăreşti “Sf. 
Arhangheli ” Vultureşti Sat 
Vlăngăreşti, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2291.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Vultureşti “Sf. Voievozi” 
Com. Vultureşti, jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2292.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Parohia Salcia 
„Intrarea Domnului in Ierusalim” 
Slătioara Sat Salcia, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2293.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
Corlăteşti Parohia „Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, 
Cezieni, Sat Corlăteşti jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2294.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru, 
Parohia Vădăstriţa “Intrarea 
Maicii Domnului în Biserică” 
Com. Vădăstriţa, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de  rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

2295.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
309,91 mii lei pentru Parohia 
Alba Iulia – Cartier Nou I, 
Municipiul Alba Iulia, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea construirii 
bisericii. 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2296.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
46,92 mii lei pentru Parohia Alba 
Iulia – Centru II, Municipiul Alba 
Iulia, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finisaje. 
 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2297.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
265,93 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română elna, jud. Alba
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiiei 
ridicată la roşu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2298.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
722,85 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română Teleac, jud. 
Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiiei 
ridicată la roşu. 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2299.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
515,92 mii lei pentru Schitul Sf. 
Ioan Botezătorul – Livezile, jud. 
Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiiei de 
reparaii. 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2300.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
1365,66 mii lei pentru Parohia 
Decea, jud. Alba 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea construirii 
bisericii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2301.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
395,12 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română Fărău, jud. 
Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea construirii 
bisericii. 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2302.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
110,17 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română Aiud III, 
localitatea Aiud, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiiei. 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2303.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
467,93 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română Veseuş, jud. 
Alba 

Suma solicitată este necesară 
pentru construirea bisericii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2304.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
90,94 mii lei pentru Parohia Blaj - 
Berc, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiiei 
ridicată la roşu. 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2305.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
206,11 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română Lunca, jud. 
Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiiei, 
realizarea cupolelor. 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2306.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
39,26 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română Peleş, jud. 
Alba 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiiei, 
efectuare reparaii biserică. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2307.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
787,47 mii lei pentru Mânăstirea 
Mântuirii Neamului – Muncelu, 
jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiiei, 
efectuarea finisajelor. 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2308.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
59,46 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română Măgina, jud. 
Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiiei. 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2309.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
1240,22 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română Dealul 
Furcilor, Municipiul Alba Iulia, 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea construirii 
bisericii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2310.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
143,67 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română Ocna Mureş 
IV, localitatea Ocna Mureş, jud. 
Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea construirii 
bisericii. 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2311.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
122,82 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română Petreşti II, 
localitatea Petreşti, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiiei, 
ridicată la roşu 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2312.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
600,23 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română Strem II, 
localitatea Strem, jud. Alba 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiiei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2313.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
1144,61 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română Rădeşti, jud. 
Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiiei. 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2314.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
62,55 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română Hopârta, jud. 
Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiiei. 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2315.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
295,61 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Aiud – Spital, 
Municipiul Aiud, jud. Alba 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiiei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2316.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
44,83 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de pictură la Parohia 
Ortodoxă Română Lunca 
Mureşului, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată serveşte la 
finalizarea lucrărilor. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2317.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
20,97 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română Şpălnaca, jud. 
Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată serveşte la 
finalizarea lucrărilor. 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2318.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
8,11 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor la Parohia Ortodoxă 
Română Runc – Ocoliş, jud. Alba

Suma solicitată serveşte la 
finalizarea lucrărilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

161

 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2319.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
636,52 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor  de pictură la Parohia 
Ortodoxă Română Ocna Mureş I, 
localitatea Ocna Mureş, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată serveşte la 
finalizarea lucrărilor de pictură. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2320.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
1026,83 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de pictură la Parohia 
Ortodoxă Română Ocna Mureş 
III, localitatea Ocna Mureş, jud. 
Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată serveşte la 
finalizarea lucrărilor de pictură. 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2321.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
108,65 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de pictură la Parohia 
Ortodoxă Română Uioara de 

Suma solicitată serveşte la 
finalizarea lucrărilor de pictură. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Sus, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
 
 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2322.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
20,67 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de pictură Parohia 
Ortodoxă Română Burzoneşti – 
Lazuri – Câmpeni, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată serveşte la 
finalizarea lucrărilor de pictură. 
 
 
 
Sursa de finanare:  
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2323.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 220,02 mii lei 
pentru continuarea construirii 
bisericii ortodoxe din sat Reciu, 
com. Gârbova, jud. Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
ridicată la roşu. 
 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului  pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2324.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Alocarea sumei de 100,27 mii lei 
pentru terminarea capelei 
mortuare – biserica ortodoxă, în 
comuna Craciunelul de Jos, jud. 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construire capelă  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

165

Alba. 
 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 
 

 
 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2325.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 10,02 mii lei  pentru realizarea 
reparaţiilor în  lăcaşul de cult  
Biserica ortodoxă Buna Vestire, 
comuna Gaâbova, jud. Alba 
 
Deputat Negrut Clement  
Grupul parlamentar PDL 

Suma este necesară pentru 
realizarea unor reparaţii 
curente. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2326.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 32,27 mii lei  pentru realizarea 
reparaţiilor în  lăcaşul de cult  
Biserica ortodoxă Sf. Nicolae -
Boz, comuna Doştat, jud. Alba 
 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 
 

Suma este necesară pentru 
realizarea unor reparaţii 
curente. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2327.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 15,01 mii lei  pentru realizarea 
lucrărilor de reabilitare termică în  
lăcaşul de cult  Biserica ortodoxă 

Suma este necesară pentru 
realizarea unor lucrări de 
reabilitare termică 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Buna Vestire, comuna Cut, jud. 
Alba 
 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 
 

 
 
 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2328.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 10,43 mii lei  pentru realizarea 
reparaţiilor în  lăcaşul de cult  
Biserica ortodoxă Sf. Nicolae – 
comuna Roşia de Secaş, jud. 
Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 
 

Suma este necesară pentru 
realizarea unor reparaţii 
curente. 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2329.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 10,02 mii lei  pentru realizarea 
reparaţiilor în  lăcaşul de cult  
Biserica ortodoxă Sf. Nicolae – 
comuna Cenade, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea unor reparaţii 
curente. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2330.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 10,78 mii lei  pentru realizarea 
reparaţiilor în  lăcaşul de cult  
Biserica Catolică – comuna 

Suma este necesară pentru 
realizarea unor reparaţii 
curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Cenade, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2331.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 20,29 mii lei  pentru realizarea 
reparaţiilor în  lăcaşul de cult  
Biserica catolică Mihail şi Gavril 
– comuna Crăciunelu de Jos, 
jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea unor reparaţii 
curente. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2332.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 10.74 mii lei  pentru realizarea 
reparaţiilor în  lăcaşul de cult  
Biserica ortodoxă Sf. Parascheva 
- comuna Bucerdea Grânoasă, 
jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
realizarea unor reparaţii 
curente. 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2333.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 20,01 mii lei  pentru realizarea 
reparaţiilor în  lăcaşul de cult  
Catedrala Ortodoxă Tuturor 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare a lăcaşului  
de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Sfinţilor – Municipiul Sebeş 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat  

 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 
 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2334.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 10.65 mii lei  pentru realizarea 
reparaţiilor în  lăcaşul de cult  
Biserica penticostală Salem –
Petreşti, Municipiul Sebeş, jud. 
Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea unor reparaţii 
curente. 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2335.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 10.27 mii lei  pentru realizarea 
reparaţiilor în  lăcaşul de cult  
Biserica ortodoxă Înălţarea 
Domnului - Municipiul Sebeş, 
jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea unor reparaţii 
curente. 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2336.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 10,86 mii lei  pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie în  lăcaşul de cult  

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construire. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Biserica ortodoxă Cuvioasa 
Parascheva – Municipiul Sebeş, 
jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

 
 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2337.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 10.34 mii lei  pentru realizarea 
reparaţiilor în  lăcaşul de cult  
Biserica ortodoxă Naşterea 
Maicii Domnului –Petreşti -  
Municipiul Sebeş, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea unor reparaţii 
curente 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2338.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 10.78 mii lei  pentru realizarea 
reparaţiilor în  lăcaşul de cult  
Biserica ortodoxă Sf. Trei Ierarhi 
– Petreşti, Municipiul Sebeş, jud. 
Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea unor reparaţii 
curente. 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2339.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 10,35 mii lei  pentru realizarea 
reparaţiilor în  lăcaşul de cult  
Biserica ortodoxă Sf. Gheorghe, 

Suma este necesară pentru 
realizarea unor reparaţii 
curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Municipiul Sebeş, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

 
 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2340.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
 
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 10,16 mii lei  pentru realizarea 
reparaţiilor în  lăcaşul de cult  
Biserica ortodoxă  - Rahău, 
Municipiul Sebeş, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea unor reparaţii 
curente. 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2341.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 10,53 mii lei  pentru realizarea 
reparaţiilor în  lăcaşul de cult  
Biserica ortodoxă Înălarea 
Domnului – comuna Câlnic, jud. 
Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea unor reparaţii 
curente. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2342.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 10,26 mii lei  pentru realizarea 
reparaţiilor în  lăcaşul de cult  
Biserica ortodoxă Sf. Treime – 

Suma este necesară pentru 
realizarea unor reparaţii 
curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Deal, comuna Câlnic, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

 
 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2343.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 15.01 mii lei  pentru  
realizarea lucrărilor de reabilitare 
termică  în  lăcaşul de cult  
Biserica ortodoxă Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavril – comuna Şpring, 
jud. Alba 
 
Deputat Negru Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea unor lucrări de 
reabilitare termica. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2344.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 15,32 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română Bălcaciu, jud. 
Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor. 
 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2345.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune alocarea unei sume 
de 30,46 mii lei pentru Biserica 
Ortodoxă Română Sânmiclăuş, 
comuna Şona, jud. Alba, pentru 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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reparaii de consolidare a fundaiei 
bisericii 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

 
 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2346.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune suma de 28,47 mii 
lei pentru Parohia Română 
Ortodoxă Jidvei, localitatea 
Jidvei, jud. Alba, pentru reparaii 
biserică 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor. 
 
 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2347.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune suma de 106,93 mii 
lei pentru Parohia Ortodoxă 
Română Feisa, jud. Alba, pentru 
reparaii 
 
 
Deputat Negru Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor. 
 
 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2348.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune suma de 467,97 mii 
lei pentru Parohia ortodoxă 
Română Veseuş - Jidvei, jud. 
Alba, pentru construire biserică 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2349.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune suma de 106,92 mii 
lei pentru reparaii biserică 
Căpâlna de Jos, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputailor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor. 
 
 
 
Sursa de finanare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
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finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2350.  Anexa nr. 3/ 13 / 02  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Reabilitarea arhitecturală şi 
structurală a ansamblului 
Bisericii Reformate din Ighiu 
Se propune spre aprobare suma 
de 7.568,88 mii lei 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Reabilitarea arhitecturala si 
structurala a ansamblului 
Bisericii Reformate din Ighiu- 
Ighiu, str. Principală, nr. 327, 
jud. Alba 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de unde ar 
urma să se efectueze astfel 
de alocări. 
 

2351.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr 3/13/02, cap. 
6701/grupa59/ titlul X/art.12 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, anexa nr 3/13/02, 
cap. 6701/grupa59/ titlul X/art.12, 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
restaurarea picturii murale.  
Sursa de finantare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Sustinerea cultelor cu suma de  250 mii lei pentru 
realizarea obiectivului 
Restaurare pictura Biserica 
Ortodoxă Telciu (100 de ani de la 
construire), Localitatea Telciu, 
Comuna Telciu, Judetul Bistrita-
Nasaud 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                      

rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2352.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr 3/13/02, cap. 
6701/grupa59/ titlul X/art.12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, anexa nr 3/13/02, 
cap. 6701/grupa59/ titlul X/art.12, 
cu suma de  200 mii lei  pentru 
realizarea obiectivului 
Construcţie muzeu Atanasie 
Todoran, Localitatea Bichigiu, 
Comuna Telciu, Judetul Bistrita-
Nasaud      
Autori: Comisia pentru drepturile 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
realizarea  unui obiectiv cultural 
important pentru judet.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
lucrări din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                      

2353.  Secretariatul General al 
Guvernului                    Anexa 
nr. 3/13/02 cap.6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art.12 -Sustinerea 
cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatul General 
al Guvernului, anexa nr 3/13/02 
cap.6701/ grupa 59/ titlul X/ 
art.12, cu suma de  500 mii lei  
pentru realizarea obiectivului 
Reparatii capitale la Biserica 
Ortodoxa, Localitatea Ragla,  
Comuna Dumitrita, Judetul 
Bistrita-Nasaud     
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                      

Se solicita adoptarea 
amendamentului.  Investitia 
consta in refacerea acoperisului 
si reparatii la fatada exterioara.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2354.  Secretariatul General al 
Guvernului                    Anexa 
nr. 3/13/02 cap.6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art.12 -Sustinerea 
cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatul General 
al Guvernului, anexa nr  3/13/02 
cap.6701/ grupa 59/ titlul X/ 
art.12, cu suma de  300 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Lucrări de consolidare Biserică 
Ortodoxă, Localitate Beudiu,  
Comuna Nuseni, Judetul Bistrita-
Nasaud   
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                      

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru lucrari 
de stricta necesitate.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2355.  Secretariatul General al 
Guvernului                    Anexa 
nr. 3/13/02 cap.6701/ grupa 59/ 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatul General 
al Guvernului, anexa nr 3/13/02 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrarilor demarate.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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titlul X/ art.12 -Sustinerea 
cultelor 

cap.6701/ grupa 59/ titlul X/ 
art.12, cu suma de  400 mii lei  
pentru realizarea obiectivului 
Construire Mănăstirea Sfântul 
Ilie, Localitate Nuseni,  Comuna 
Nuseni, Judetul Bistrita-Nasaud 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                      

Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2356.  Secretariatul General al 
Guvernului             Anexa nr. 
3/13/02, cap.6701/grupa59/ titlul 
X, art. 12-Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatul General 
al Guvernului, anexa  3/13/02, 
cap.6701/grupa59/ titlul X, art. 
12, cu suma de 1.000 mii lei  
pentru realizarea obiectivului 
Construcţie a 2 capele,  în 
Localitatea Maieru Comuna 
Maieru, Judetul Bistrita-Nasaud 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
constructia a doua capele.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                      

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2357.  Secretariatul General al 
Guvernului                     Anexa 
3/13/02 cap.6701/ grupa 59/ 
titlul X/ alin. 12- Sustinerea 
cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, anexa nr 3/13/02 
cap.6701/ grupa 59/ titlul X/ alin. 
12, cu suma de 806,920 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reparaţie capitală la Biserica 
ortodoxă din localitate,  în 
Localitatea Lunca Ilvei, Comuna 
Lunca Ilvei, Judetul Bistrita-
Nasaud   
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Biserica a 
fost construită în perioada 
1925-1929 şi nu s-a făcut nicio 
reparaţie.                                      
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

188

Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                      

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2358.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare, restaurare 
si conservare Biserica Ortodoxa, 
monument istoric, sat Agarbiciu; 
judetul Cluj 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Capusu Mare trebuie 
să susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

2359.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reparatii mozaic in 
Catedrala Mitropolitana  din 
Municipiul Cluj-Napoca, judetul 
Cluj;  
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Arhiepiscopia Ortodoxa a 
Vadului, Feleacului şi Clujului 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finaţarea 
acestui proiect. Obiectiv 
important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2360.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de intretinere Centrul 
Misionar Social Sfantul Apostol 

Arhiepiscopia Ortodoxa a 
Vadului, Feleacului şi Clujului 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finaţarea 
acestui proiect. Obiectiv 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Andrei din Municipiul Cluj-
Napoca, judetul Cluj;  
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2361.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de constructie Camin 
Varstnici in localitatea Baciu, 
judetul Cluj;  
 
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Arhiepiscopia Ortodoxa a 
Vadului, Feleacului şi Clujului 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finaţarea 
acestui proiect. Obiectiv 
important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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 recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2362.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Bisericii 
„Învierea Domnului” din 
Municipiul Cluj-Napoca, judetul 
Cluj; 
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Parohia „Învierea Domnului” 
Cluj-Napoca trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2363.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Bisericii 
„Sfântul Ioan Gură de Aur” din 
Municipiul Cluj-Napoca, judetul 
Cluj;  
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Parohia „Sfântul Ioan Gură de 
Aur” Cluj-Napoca trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2364.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Bisericii 
„Sfântul Ioan Evanghelistul” din 
Municipiul Cluj-Napoca, judetul 
Cluj; 
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Parohia „Sfântul Ioan 
Evanghelistul” Cluj-Napoca 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finaţarea 
acestui proiect. Obiectiv 
important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2365.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Bisericii 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
Cartier Mănăştur din Municipiul 
Cluj-Napoca, judetul Cluj; 

Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel” Cartier Mănăştur, Cluj-
Napoca trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2366.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Bisericii 
„Sfântul Alexandru” din 
Municipiul Cluj-Napoca, judetul 
Cluj; 
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Parohia „Sfântul Alexandru” 
Cluj-Napoca trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2367.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Bisericii 
„Sfântul Lazăr” din Municipiul 
Cluj-Napoca, judetul Cluj; 
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Parohia „Sfântul Lazăr” Cluj-
Napoca trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2368.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Bisericii 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
Valea Chintăului din Municipiul 
Cluj-Napoca, judetul Cluj; 
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel” Valea Chintăului, Cluj-
Napoca trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2369.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 

Parohia „Sfânta Cuvioasă 
Parascheva” Cluj-Napoca 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Bisericii 
„Sfânta Cuvioasă Parascheva” 
din Municipiul Cluj-Napoca, 
judetul Cluj; 
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finaţarea 
acestui proiect. Obiectiv 
important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2370.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Bisericii 
„Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de 
Mir” din Municipiul Cluj-Napoca, 
judetul Cluj; 
 
Autorii: 

Parohia „Sfântul Dimitrie 
Izvorâtorul de Mir” Cluj-Napoca 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finaţarea 
acestui proiect. Obiectiv 
important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţate: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Fondul de rezerva a Guvernului unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2371.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Bisericii 
„Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” din 
comuna Floresti, judetul Cluj;  
 
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Parohia „Sfântul Ioan Iacob 
Hozevitul” Foreşti trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2372.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Bisericii 
„Intrarea Domnului în Ierusalim” 
din comuna Floresti, judetul Cluj; 
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Parohia „Intrarea Domnului în 
Ierusalim” Foreşti trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2373.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Bisericii 
Apahida II, comuna Apahida, 
judetul Cluj;  
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Parohia Apahida II trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2374.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Bisericii 

Parohia Turda Fabrici, Turda 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finaţarea 
acestui proiect. Obiectiv 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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 Turda Fabrici, din Municipiul 
Turda, judetul Cluj;  
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2375.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Bisericii 
„Înălţarea Domnului” Turda 
Nouă, din Municipiul Turda, 
judetul Cluj;  
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Parohia „Înălţarea Domnului” 
Turda Nouă, Turda trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2376.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Manastirii 
Mihai Voda din judetul Cluj;  
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Mănăstirea Mihai Vodă trebuie 
să susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2377.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Caminului 
de Varstnici Turda Oprisani din 
judetul Cluj;  
 
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Parohia Turda Oprişani – 
Cămin Vârstnici trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
lucrări din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

2378.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 200 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Manastirii 
„Adormirea Maicii Domnului” 
Nicula, judetul Cluj;  
 
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Mănăstirea „Adormirea Maicii 
Domnului” Nicula trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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 recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2379.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a centrului 
de cazare pentru tinerii proveniti 
din Centrele de Plasament, 
Municipiul Gherla, judetul Cluj.  
 
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Parohia Gherla IV – Centru de 
cazare pentru tinerii proveniţi 
din Centrele de plasament 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finaţarea 
acestui proiect. Obiectiv 
important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
lucrări din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

2380.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Bisericii 
„Sfântul Nectarie” din Municipiul 

Parohia „Sfântul Nectarie” Dej 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finaţarea 
acestui proiect. Obiectiv 
important pentru comunitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Dej, judetul Cluj;  
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2381.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Bisericii 
„Sfântul Apostol Andrei” din 
Municipiul Dej, judetul Cluj;  
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Parohia „Sfântul Apostol 
Andrei” Dej trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2382.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Centrului 
de Tineret Sacuieu, judetul Cluj;  
 
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului – Centrul 
de Tineret Săcuieu trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
lucrări din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

2383.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Manastirii 
Rasca Transilvana, judetul Cluj;  
 
 

Mănăstirea Râşca Transilvană 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finaţarea 
acestui proiect. Obiectiv 
important pentru comunitatea 
locală. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2384.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Manastirii 
„Sfântul Ioan Iacob Hozevitul”, 
judetul Cluj.  
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Mănăstirea „Sfântul Ioan Iacob 
Hozevitul” trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2385.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Manastirii 
„Ştefan Vodă” Vad, judetul Cluj;  
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Mănăstirea „Ştefan Vodă” Vad 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finaţarea 
acestui proiect. Obiectiv 
important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

209

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2386.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare a Biserii din 
localitatea Dealu Negru, judetul 
Cluj;  
 
Autorii: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Parohia Dealu Negru trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2387.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatul General 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

al Guvernului cu suma de 30 mii 
lei pentru construirea unei rampe 
de acces pentru persoane cu 
handicap si reabiliatrea grupurilor 
sanitare a Parohiei Cotroceni, 
Oras Bucuresti,  Sector 6  
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Geanta Florian Daniel deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

construirea unei rampe de 
acces pentru persoane cu 
handicap deoarece aceasta nu 
exista si face imposibil accesul 
in biserica a oamenilor cu 
handicap. De asemenea 
grupurile sanitare din aceasta 
parohie nu pot fi folosite  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2388.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatul General 
al Guvernului cu suma de 300 
mii lei pentru reabilitarea 
Parohiei Sfanta Vineri Dr 
.Taberei 
Oras Bucuresti, Sector 6  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrarilor in aceasta 
parohie. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Geanta Florian Daniel deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
   

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2389.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatul General 
al Guvernului cu suma de 200 
mii lei pentru inceperea 
construirii capelei mortuare din 
Parohia Sfantul Ilie Ghencea. 
Oras Bucuresti ,  
Sector 5  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Geanta Florian Daniel deputat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea acestei capele 
mortuare din aceasta parohie 
deoarece ea nu exista . 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2390.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatul General 
al Guvernului cu suma de 50 mii 
lei pentru extinderea centrului 
social din interiorul Parohiei 
parcul Ghencea - Sfintii 
Arhangheli Mihail si Gavril Oras 
Bucuresti,  Sector 6  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Geanta Florian Daniel deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
centru social din cadrul acestei 
parohii nu mai face fata 
solicitarilor actuale 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2391.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatul General 
al Guvernului cu suma de 100 
mii lei refacerea picturii din 
interiorul Parohiei parcul 
Ghencea - Sfintii Arhangheli 
Mihail si Gavril. Oras Bucuresti ,  
Sector 6  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Geanta Florian Daniel deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pictura din 
interiorul acestei parohii este 
deteriorata. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2392.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 

Finalizare constructii incepute 
si sistate din lipsa fondurilor.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Titlu 59 
 

cu suma de 100 mii lei necesara 
finalizarii constructiei bisericii 
„Parohia Sf Imp Constantin si 
Elena”, orasul Onesti, judetul 
Bacau 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2393.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 50 mii lei necesara 
finalizarii fatadei bisericii 
„Parohia Sf Nicolae”, orasul 
Onesti, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Finalizare fatada inceputa si 
sistata din lipsa fondurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 
 
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2394.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 50 mii lei necesara 
finalizarii constructiei bisericii 
„Parohia Mal – Nasterea Maicii 
Domnului”, orasul Onesti, judetul 
Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa fondurilor. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 
 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2395.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 25 mii lei necesara 
finalizarii fatadei bisericii 
„Parohia Crucea de Piatra – Sf 
Dimitrie Izvoratorul de mir”, 
orasul Onesti, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 
 

Finalizare fatada inceputa si 
sistata din lipsa fondurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2396.  Secretariatul General al 

Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 25 mii lei necesara 
pentru finalizarea lucrarilor de 
consolidare la biserica „Parohia 
Slobozia – Sf Nicolae”, orasul 
Onesti, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 
 

Consolidare. Finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa fondurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2397.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 15 mii lei necesara 
finalizarii fatadei bisericii „Capela 

Finalizare fatada inceputa si 
sistata din lipsa fondurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Sf Pantelimon”, din incinta 
spitalului municipal Onesti, 
orasul Onesti, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 
 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2398.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 25 mii lei necesara 
finalizarii constructiei interior 
bisericii „Parohia Orasal – 
Nasterea Maicii Domnului”, 
comuna Livezi, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa fondurilor. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

219

Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 
 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2399.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 30 mii lei necesara 
finalizarii constructiei  bisericii 
„Parohia Livezi – Sf Gheorghe”, 
comuna Livezi,  judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa fondurilor. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 
 
 
   

2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2400.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 20 mii lei necesara 
finalizarii constructiei  bisericii 
„Parohia Balaneasa – Izvorul 
Tamaduirii”, comuna Livezi,  
judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa fondurilor. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2401.  Secretariatul General al Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 30 mii lei necesara 
finalizarii constructiei  bisericii 
„Parohia Prajoaia – Intrarea in 
biserica a Maicii Domnului”, 
comuna Livezi,  judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 
 
  

amendamentului pentru 
cheltuieli de finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa fondurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2402.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 25 mii lei necesara 
pentru finalizarea lucrarilor de 
reabilitare a  Bisericii Scariga – 
Sf Cuvioasa Parascheva din 

Consolidare. Finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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comuna Livezi,  judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2403.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 20 mii lei necesara 
pentru finalizarea lucrarilor de 
consolidare a  bisericii „ Parohia 
Poiana – Sf Dumitru”, din 
comuna Livezi,  judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Consolidare. Finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian  

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2404.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 15 mii lei necesara 
finalizarii constructiei acoperis la  
biserica „Parohia Gura Vaii – 
Rapile de Jos – Biserica Nasterii 
Maicii Domnului”, comuna Gura 
Vaii,  judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Finalizare constructii incepute 
si sistate din lipsa de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian  

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2405.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 20 mii lei necesara 
finalizarii lucrarilor de izolatie la  
biserica „Parohia Paltinata – 
Biserica Sf Imparati Constantin si 
Elena”, comuna Gura Vaii,  
judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian  

Consolidare. Finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2406.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 

Consolidare. Finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa de fonduri. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Cap. 6701 
Titlu 59 
 

 
cu suma de 15 mii lei necesara 
finalizarii lucrarilor de consolidare 
la   biserica „Parohia Dumbrava - 
Sf Arh Mihail si Gravril”, comuna 
Gura Vaii,  judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian  

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2407.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 15 mii lei necesara 
finalizarii lucrarilor de consolidare 
la   biserica „Parohia Dumbrava - 
Sf Nicolae”, comuna Gura Vaii,  
judetul Bacau 
 

Consolidare. Finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian  

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2408.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 15 mii lei necesara 
finalizarii lucrarilor de consolidare 
la   biserica „Parohia Patrascani 
– Adormirea Maicii Domnului”, 
comuna Gura Vaii,  judetul 
Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Consolidare. Finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian  

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2409.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 25 mii lei necesara 
finalizarii fatadei bisericii 
„Parohia Helegiu – Biserica Sf 
Gheorghe”, comuna Helegiu, 
judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 

Finalizare fatada inceputa si 
sistata din lipsa fondurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

2410.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 25 mii lei necesara 
finalizarii lucrarilor de consolidare 
la biserica „Parohia Bratila 1 – 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului”, comuna Helegiu, 
judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 

Consolidare. Finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2411.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 15 mii lei necesara 

Finalizare fatada inceputa si 
sistata din lipsa fondurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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 finalizarii fatadei bisericii 
„Parohia Bratila 2 – Biserica Sf 
Nicolae”, comuna Helegiu, 
judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 

Guvernului asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2412.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 15 mii lei necesara 
finalizarii constructiei acoperis la 
biserica „Parohia Bratila 2 – 
Biserica Sf Arh Mihail si Gavril”, 
comuna Helegiu, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Finalizare acoperis 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 

recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2413.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 15 mii lei necesara 
finalizarii lucrarilor de consolidare 
la biserica „Parohia Dragugesti – 
Biserica Sf Nicolae”, comuna 
Helegiu, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Consolidare. Finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 

bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2414.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
 
cu suma de 15 mii lei necesara 
finalizarii fatadei bisericii 
„Parohia Deleni – Biserica 
Adormirea Maicii Domnului”, 
comuna Helegiu, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 
 

Finalizare fatada inceputa si 
sistata din lipsa fondurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2415.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
cu suma de 100 mii lei necesara 
finalizarii lucrarilor de consolidare 
la Biserica de lemn Bolatau, 
comuna Zemes, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 

Consolidare. Finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa de fonduri 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2416.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
cu suma de 100 mii lei necesara 
finalizarii lucrarilor de consolidare 
la biserica „Manastirea Inaltarea 
Domnului”, comuna Zemes, 

Consolidare. Finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa de fonduri 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Vreme Valerian 
 
 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2417.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
400 mii de lei pentru „Extindere 
şi reamenajare sediu Episcopia 
Sloboziei şi Călăraşilor” din mun. 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Este necesară extinderea 
sediului Episcopiei Sloboziei şi 
Călăraşilor, pentru dsfăşurarea 
activităţilor în condiţii optime. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

234

Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2418.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
350 mii de lei pentru proiectul 
„Repararea acoperişului 
Catedralei episcopale” din mun. 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sunt lucrări obiectiv şi imperios 
necesare, deoarece acoperişul 
este deteriorat şi ploile 
afectează pictura murală abia 
finalizată şi desfăşurarea 
corespunzătoare a activităţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2419.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
100 mii de lei pentru 
„Reabilitarea bisericii ortodoxe” 
din comuna Bucu, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Este necesară reabilitarea 
bisericii ortodoxe din comuna 
Bucu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2420.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 

Este necesară reabilitarea 
bisericilor ortodoxe din comuna 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
160 mii de lei pentru 
„Reabilitarea bisericilor ortodoxe” 
din comuna Cosâmbeşti, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Cosâmbeşti. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2421.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
100 mii de lei pentru 
„Reabilitarea bisericii ortodoxe” 
din comuna Gheorghe Lazăr, 

Este necesară reabilitarea 
bisericii ortodoxe din comuna 
Gheorghe Lazăr. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2422.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
100 mii de lei pentru 
„Reabilitarea bisericii ortodoxe” 
din comuna Mărculeşti, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Este necesară reabilitarea 
bisericii ortodoxe din comuna 
Mărculeşti. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2423.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
350 mii de lei pentru 
„Reabilitarea bisericii ortodoxe şi 
amenajare centru parohial” din  
sat Dimieni comuna Ograda, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Este necesară reabilitarea 
bisericii ortodoxe din satul 
Dimieni comuna Ograda şi 
amenajarea unui centru social 
parohial pentru îngrijire 
persoane vârstnice şi copii din 
familii dezorganizate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2424.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
100 mii de lei pentru 
„Reabilitarea bisericii ortodoxe” 
din comuna Săveni, jud. Ialomiţa.
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Este necesară reabilitarea 
bisericii ortodoxe din comuna 
Săveni. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2425.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 

Este necesară reabilitarea 
bisericii ortodoxe din comuna 
Scânteia. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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cheltuieli 59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
100 mii de lei pentru 
„Reabilitarea bisericii ortodoxe” 
din comuna Scânteia, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2426.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
100 mii de lei pentru 
„Reabilitarea bisericii ortodoxe” 
din comuna Sudiţi, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Este necesară reabilitarea 
bisericii ortodoxe din comuna 
Sudiţi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2427.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
100 mii de lei pentru 
„Reabilitarea bisericii ortodoxe” 
din comuna Valea Ciorii, jud. 
Ialomiţa. 

Este necesară reabilitarea 
bisericii ortodoxe din comuna 
Valea Ciorii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2428.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
100 mii de lei pentru 
„Reabilitarea bisericii ortodoxe” 
din municipiul Slobozia, cartier 
Bora, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Este necesară reabilitarea 
bisericii ortodoxe din cartierul 
Bora, mun. Slobozia, jud. 
Ialomiţa. Aceasta figurează la 
categoria clădiri de patrimoniu 
cultural national. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2429.  Anexa 3/13/02 

Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
100 mii de lei pentru „Finalizarea 
construirii bisericii ortodoxe” din 
municipiul Slobozia, cartier 
Slobozia Nouă, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Este necesară alocarea ded 
fonduri pentru finalizarea 
bisericii ortodoxe din cartierul 
Slobozia Nouă, mun. Slobozia, 
jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2430.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 

Se suplimenteaza cu 7.000 mii 
lei pentru continuarea 
obiectivului de investitii Catedrala 
Sf. Cuvioasa Parascheva 
Focsani 

Valoarea totala a investitiei este 
de cca. 10.000 mii lei, iar pana 
la finele anului 2011 s-au 
executat lucrari in suma de 
7.000 mii lei. In judetul Vrancea 
nu exista un lacas de cult cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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statut de catedrala in scopul 
infiintarii Episcopiei Vrancei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispziţia 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2431.  Secretariatul General al  
Guvernului   
Anexa nr. 3/13 
Cap. 6701 Titlu 59 Art. 12 

Se propune alocarea sumei  
de   
20 mii RON pentru reabilitarea  
monumentului istoric  
« Biserica de Lemn » din  
localitatea Lazuri de Beiuş,  
comuna Lazuri de Beiuş,  
judeţul Bihor.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Motivare: suma este necesară 
pentru efectuarea unor lucrări  
în regim de urgenţă la  
acoperişul “Bisericii de  
Lemn din Lazuri de Beiuş”,  
aflată pe lista monumentelor  
istorice sub codul LMI: BH-II-
mB-01165 astfel încât să se  
oprească degradarea  
monumentului.  
 
Sursa de finanţare:   
Fondul de rezervă al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

245

drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului.  
 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2432.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului   
Grupa/Titlul 59 – Titlul X –  
Alte cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor   
 

 
Se propune suplimentarea  
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel :  
Consolidarea şi restaurarea  
bisericii “Buna Vestire”, str.  
Calea Călăraşilor nr. 3, Brăila  
– suma de 100.000 lei 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Necesitatea urgenta de sume  
pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna  
desfasurare a activitatilor din  
incinta unitatilor de cult.   
   
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului    
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2433.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului   
Grupa/Titlul 59 – Titlul X –  
Alte cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor   

Se propune suplimentarea  
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel  
 pentru 
lucrări de reparatie la Biserica 
”Nasterea Maicii Domnului”, 
oras Brăila, judetul Brăila  
cu suma de  50 mii lei 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru  
continuarea lucrărilor de  
reparatie, lucrări nefinalizate 
din  
lipsă de fonduri 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului    
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2434.  Anexa 3/13/02 Suplimentarea bugetului Se solicită această sumă Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 

Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 35 mii lei.
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru montare centrală 
termică Biserica Oraţia, com. 
Podgoria, jud. Buzău 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2435.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 200 mii lei pentru 
executarea unor lucrări de 
pictură la Biserica Sf. Gheorghe 
din oraşul Nehoiu, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Restaurarea picturilor de la 
Biserica Sf. Gheorghe din 
cauza degradării acestora. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2436.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 730 mii lei pentru 
construirea Bisericii din parohia 
Înălţarea Sfintei Cruci, oraşul 
Buzău, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrarea este necesară pentru 
finalizarea Bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2437.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 40 mii lei pentru 
executarea unor lucrări de 
pictură la Biserica din satul 
Poşta, comuna Topliceni, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrarea este necesară pentru 
finalizarea Bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2438.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 350 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie a Catedralei 
Ortodoxă din Râmnicu Sărat, jud. 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2439.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 25 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor la 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea obiectivului de 
investiţii specificat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Titlul X – Alte cheltuieli  aşezământul social Sf. Treime 
din parohia Berca, com. Berca, 
jud. Buzău 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2440.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 35 mii lei pentru parohia 
“Pogorarea Duhului Sfant”, sat 
Deduleşti, com. Topliceni, jud. 
Buzău 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Lucrări de reabilitare şi 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2441.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 15 mii lei pentru parohia 
,, Sfintii Arhangheli Mihail si 
Gavriil", com. Topliceni, jud. 
Buzău 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de reabilitare şi 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2442.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 15 mii lei pentru parohia 
,, Inaltarea Domnului", sat 
Băbeni, com. Topliceni, jud. 
Buzău 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de reabilitare şi investiţii 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

2443.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 15 mii lei pentru parohia 
,,Vasile de la Poiana Mărului", 
sat Drăgheşti, com. Topliceni, 
jud. Buzău 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de reabilitare şi investiţii 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2444.  Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului  
Capitolul 6701,  
Grupa/Titlul 59, Titlul X –  

  
Se propune suplimentarea  
bugetului SGG cu suma de  
400 mii lei pentru  finanţarea  
obiectivului “Continuare lucrări  

Obiectiv în continuare   
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului    

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Alte cheltuieli  
art. 12  

reparaţii – Biserica Sf.  
Apostoli Petru şi Pavel”,  mun.  
Călăraşi, jud. Călăraşi 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2445.  Anexa nr. 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei  
de  500 mii lei pentru Mănăstirea 
Băile Herculane 
cu hramul „Naşterea Maicii 
Domnului- 8 septembrie”, jud 
Caraş Severin. 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru  
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului    
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2446.    
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului   
Grupa/Titlul 59 – Titlul X –  
Alte cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor   

  
Se propune alocarea sumei  
de 50 mii lei pentru obiectivul  
„Consolidare Biserica Sfinţii  
Împăraţi Constantin şi Elena” ,  
comuna Crevedia Mare,  
judeţul Giurgiu   
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Asigurarea unor condiţii  
normale de desfăşurare a  
serviciului religios  
 
Sursa de finanţare: Fondul de  
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2447.  Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului   
Grupa/Titlul 59 – Titlul X –  
Alte cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor   
 
 

 
Se propune alocarea sumei  
de 300 mii lei pentru obiectivul  
„Consolidare şi refacere  
pictură Biserica Sfântul  
Nicolae” comuna Mârşa,  
judeţul Giurgiu 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea unor condiţii  
normale de desfăşurare a  
serviciului religios  
Cu precizarea că biserica este  
monument istoric, grupa B  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de  
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2448.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului   
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor   

  
Se propune suplimentarea  
sumelor alocate pe anul 2012  
pe unitatile de cult astfel :  
Reabilitarea bisericii “Buna  
Vestire”, str. Mircea cel Bătrân 
nr. 12, Giurgiu – suma de  
100.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea urgenta de  
sume pt lucrari de reparatii,  
consolidari, proiectari pt  
buna desfasurare a  
activitatilor din incinta unitatilor 
de cult.  
 
 
Sursa de Finantare : fondul de  
rezerva aflat la dispozitia  
Guvernului.   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2449.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului   
Grupa/Titlul 59 – Titlul X –  
Alte cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor   

Se propune suplimentarea  
sumelor alocate pe anul 2012  
pe unitatile de cult astfel :  
Reabilitarea bisericii din  
Comuna Vedea, Judet Giurgiu  
– suma de 100.000 lei   
 

Necesitatea urgenta de  
sume pt lucrari de reparatii,  
consolidari, proiectari pt  
buna desfasurare a  
activitatilor din incinta  
unitatilor de cult.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finantare : fondul  
de rezerva aflat la dispozitia  
Guvernului.  
 
 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2450.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului   
Grupa/Titlul 59 – Titlul X –  
Alte cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

  
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru  
judeţul Giurgiu pentru  
obiectivul “Restaurare pictură 
murală Biserica Sf.  
Pantelimon”, comuna Vedea,  
judeţul Giurgiu cu suma de 1  
067 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor de  
construcţie, reabilitare  şi  
consolidare  şi restaurarea  
picturii murale.  
 
Sursa de Finantare : fondul  
de rezerva aflat la dispozitia  
Guvernului.  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2451.  Anexa3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X –  Alte 
cheltuieli, art.  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Construcţie Biserică în satul 
Leţcani” comuna Leţcani, judeţul 
Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului nou de 
investiţii, construcţia bisericii 
fiind o necesitate a locuitorilor 
comunei Leţcani. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2452.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General 
al Guvernului pag. 11 Cap. 
6701 Titlu 59 Art. 12 

Alocarea sumei de 50.000 lei 
pentru finalizarea construcţiei 
bisericii cu  hramul "Sf. Neculai", 
oraş Târgu Frumos, Jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Finalizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2453.  Anexa nr.3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului pag. 11 

Alocarea sumei de 100.000 
lei pentru finalizarea construcţiei 

Finalizarea obiectivului de 
investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Cap. 6701 Titlu 59 Art. 12 bisericii cu hramul "Sf. Petru si 
Pavel", oraş Targu Frumos, Jud. 
Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2454.  Anexa nr.03/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Departamentul pentru proiecte 
de interes naţional şi investiţii 
străine 

Alocarea sumei de 4.000 mii lei 
pentru studiul de fezabilitate si 
proiectarea tunelului pe sub 
muntele Gutai/Gutin. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Construirea tunelului pe sub 
Gutai/Gutin ar reprezenta un 
avans major spre imbunatatirea 
infrastructurii rutiere din zona 
Maramuresului, infrastructura 
care se afla in stare foarte 
proasta. In conditiile in care 
multe din serpentinele existente 
azi in zona ar fi eliminate de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

construirea tunelului, 
participanii in trafic s-ar putea 
deplasa mai usor pe acest 
tronson, fapt ce ar reduce 
numarul posibilelor incidente 
negative din traficul zonal. 
Un astfel de proiect bine 
conceput, care sa tina cont de 
geometria terenului, ar creste 
gradul de siguranta in trafic al 
conducatorilor auto, mai ales 
pe 
timpul iernii. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea 
investiţiilor 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2455.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitare 
Biserica Adventista de ziua7a 
Pincota suma de 30   mii lei 
Orasul Pancota, Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
   

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2456.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea Bis 
Adv de ziua7a Siria suma de 30 
mii lei 
Orasul Pnacota Judetul Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru  
finalizarea investitiei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2457.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea 
Parohia Ortodoxa Peregu Mare 
suma de 52,663 mii lei 
 
Comuna Peregu Mare 
Judetul Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2458.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  

Se aloca pentru reabilitarea 
Manastirea Ortodoxa Arad Gai 
suma de 300 mii lei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Cap. 6701 
Titlu 59 
 

 
Orasul Arad 
Judetul Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2459.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea 
Parohia Ortodoxa Romana Arad 
Faleza Sud suma de 150 mii  lei 
Orasul Arad 
Judetul Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2460.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea 
"Parohia Ortodoxa Romana 
Vidra" suma de 6,840 mii lei 
Comuna Varfurile Judetul Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2461.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea 
Parohia Ortodoxa Sarba Arad 
suma de100 mii lei 
Orasul: Arad Judetul:Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

2462.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea 
Biserica Baptista Barzesti suma 
de 49,800 mii lei 
Comuna :Archis Judetul :Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2463.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 

Se aloca pentru reabilitarea 
Biserica Adventista de 
ziua7aConferinta Banat-Micalaca 
suma de 25 mii lei 
Orasul:Arad Judetul:Arad 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

270

 Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2464.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea 
Parohia Ortodoxa Romana 
Bochia-filia Benesti suma de 
48,517 mii lei 
Comuna: Beliu Judetul:Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2465.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea 
Parohia Ortodoxa Romana 
Bochia-filia Secaci suma de 
55,417 mii lei Comuna:Beliu 
Judetul:Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2466.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea 
Parohia Ortodoxa Romana 
Araneag suma de 10 mii lei 
Comuna Tarnova Judetul Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2467.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea 
Biserica Penticostala Zimandu 
Nou suma de 10 mii lei 
Comuna:Zimandul Nou 
Judetul: Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2468.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea 
Paroh Ort Romana Iermata  
suma de 22 mii  lei 
Comuna:Seleus Judetul:Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

274

Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2469.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea 
Biserica Adventista de 
ziua7aConferinta Banat-Sintea 
Mare suma de 115 mii  lei 
 
Comuna: Sintea Mare 
Judetul:Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2470.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea 
Parohia Ort Traian –Ineu suma 
de 1.852,341 mii lei, Oras:Ineu 
Judetul:Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2471.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea 
Parohia Ort Rom Sicula cu suma 
de 27,850 mii  lei 
Comuna:Sicula Judetul: Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2472.  Secretariatul General al 
Guvernului 

Se aloca pentru reabilitarea 
Parohia Ortodoxa Cil suma de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

24,639 mii lei 
Comuna:Almas, Judetul: Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2473.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea Bis 
Bapt "Credinta" Arad suma de 
19,967 mii lei 
Orasul:Arad, Judetul:Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului        
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2474.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea 
Paroh Ort Motiori cu suma de 10 
mii lei Comuna:Apateu, 
Judetul:Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa 
Eusebiu Manea 
 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2475.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea BOR 
Galsac cu suma de 25,250 mii 
lei, Comuna:Siria 
Judetul:Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2476.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea BOR 
Cruceni cu suma de 12,680 mii 
lei Comuna:Sagu Judetul:Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2477.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea Bor 
Satu Mare suma de 33,951mii ei 
Comuna:Secusigiu, Judetul:Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

2478.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca  pentru reabilitarea 
Paroh Greco Cat Barzava cu 
suma de 19,924 mii lei 
Comuna:Barzava Judetul:Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2479.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 

Se aloca  pentru reabilitarea 
BOR Vanatori  suma de 
11,833 mii lei 
 
Comuna:Misca Judetul:Arad 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2480.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea Bis 
Pent Sicula suma de
 29,996 mii lei  
Comuna:Sicula Judetul:Arad 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2481.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca  pentru reabilitarea 
Bis Pent Vinga suma de
 17,191 mii lei 
 
Comuna:Vinga Judetul:Arad 
 
 Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2482.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca  pentru reabilitarea Bis 
Pent Vladimirescu cu suma de 
42,818 mii lei Comuna: 
Vladimirescu Judetul: Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2483.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca  pentru reabilitarea 
Biserica Baptista Sagu suma de 
4,716 mii lei Comuna: Sagu 
Judetul:Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2484.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea BOR 
Sintea Mica  suma de   7,958 
mii lei  
Comuna:Olari Judetul:Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2485.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca  pentru reabilitarea Bis 
Bapt Berechiu suma de 10,690 
mii lei  
Comuna:Apateu Judetul: Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2486.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea 
Biserica Romano Catolica 
Gradiste suma de 26,787 mii lei  
Orasul:Arad 
Judetul:Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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 utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2487.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea 
Biserica Baptista Revetis  suma 
de 10,579 mii lei 
 
 Comuna: Dieci 
Judetul :Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2488.  Secretariatul General al 
Guvernului 

Se aloca pentru reabilitarea 
Biserica Adv. De Ziua a 7-a 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Conf. Banat Beliu suma de 9,510 
mii lei  
Comuna:Beliu Judetul:Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2489.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca  pentru reabilitarea 
Arhiepiscopia Aradului, sectorul 
Social Filantropic suma de 4,683 
mii lei  
Orasul:Arad 
Judetul: Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2490.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca pentru reabilitarea 
Biserica Reformata Pincota  
suma de 4,991 mii lei  
Orasul:Pancota Judetul: Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2491.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Reabilitare casă parohială 
ortodoxă română Satu Mare,  
comuna Secusigiu-50 mii  lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

 
 
Reabilitare casă parohială 
ortodoxă română Satu Mare 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2492.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Reabilitare casă parohială 
ortodoxă sârbă Satu Mare,  
comuna Secusigiu- 50 mii  lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Reabilitare casă parohială 
ortodoxă sârbă Satu Mare 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a 
l Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2493.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 

Construire casă prăzniure, 
biserica ortodoxă română Munar, 
comuna Secusigiu-50 mii lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 

 
Construire casă prăzniure, 
biserica ortodoxă română 
Munar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Titlu 59 
 

omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2494.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Reabilitare casă parohială 
biserica ortodoxă română 
Sînpetru German,  comuna 
Secusigiu-50 mii lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Reabilitare casă parohială 
biserica ortodoxă română 
Sînpetru German 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2495.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Construire casă prăzniure, 
biserica ortodoxă română 
comuna Secusigiu-50 mii  lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 

Construire casă prăzniure, 
biserica ortodoxă română 
comuna Secusigiu 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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 prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2496.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Reabilitare Biserica Penticostală, 
comuna Secusigiu 50 mii lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Reabilitare Biserica 
Penticostală, comuna 
Secusigiu 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2497.  Secretariatul General al 

Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
Cap. 6701 
Titlu 59 
 

Se aloca  pentru reabilitarea 
Parohia Ort. Rom. Arad-Micalaca 
Noua Zona 300  suma de 100 mii 
lei  
Orasul:Arad Judetul:Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investitiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2498.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pe unitatile de cult astfel : 
cu suma de 5 mii lei pentru 
Biserica ortodoxã „Sfîntul 
Nicolae”, sat Tîrgşoru Vechi, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de întreţinere şi 
datorii. 
 
Sursa de Finantare : fondul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Comuna Tîrgşoru Vechi, Judeţul 
Prahova 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Ionescu George 
 

de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2499.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pe unitatile de cult astfel : 
cu suma de 5 mii lei pentru 
Biserica ortodoxã „Sfinţii 
Voievozi Mihail şi Gavriil”, sat 
Tinosu, Comuna Tinosu, Judeţul 
Prahova 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de întreţinere şi 
datorii. 
 
Sursa de Finantare : fondul 
de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Ionescu George 
 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2500.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pe unitatile de cult astfel : 
cu suma de 5 mii lei pentru 
Biserica ortodoxã „Sfînta 
Treime”, sat Varniţa, Comuna 
Şirna, Judeţul Prahova 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de întreţinere şi 
datorii. 
 
Sursa de Finantare : fondul 
de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Ionescu George 
 

2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2501.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pe unitatile de cult astfel : 
cu suma de 5 mii lei pentru 
Biserica ortodoxã „Sfântul 
Nicolae”, sat Hãbud, Comuna 
Şirna, Judeţul Prahova 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Ionescu George   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de întreţinere şi 
datorii. 
 
 
 
Sursa de Finantare : fondul 
de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2502.  Secretariatul General al Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
 

sumelor alocate pe anul 2013 
pe unitatile de cult astfel : 
cu suma de 5 mii lei pentru 
Biserica ortodoxã „Sfântul 
Gheorghe”, sat Puchenii Mari, 
Comuna Puchenii Mari, Judeţul 
Prahova 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Ionescu George   

amendamentului pentru 
cheltuieli de întreţinere şi 
datorii. 
 
Sursa de Finantare : fondul 
de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2503.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pe unitatile de cult astfel : 
cu suma de 5.000 lei pentru 
Biserica ortodoxã „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Poienarii 
Rali, Comuna Poienarii Burchii, 
Judeţul Prahova 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de întreţinere şi 
datorii. 
 
Sursa de Finantare : fondul 
de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Ionescu George 
   

 
 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2504.  Anexa nr. 3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru   restaurare 
pictura  biserica si amenajare a 
curtii bisericii. 
 
Comuna Suhaia 
Judetul Teleorman. 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
restaurarea picturii bisericii si 
amenajarii curtii bisericii , 
facand parte din proiectele  ce 
trebuiesc initiate/continuate  
urgent in comuna Suhaia, in 
vederea dezvoltarii durabile a 
localitatii 
Sursa de finanţare:  
Sursa de Finantare : fondul 
de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2505.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si imprejurimi in valoare de 50 
mii lei, Parohia romano-catolica, 
loc. REDIU, com. BARA, judetul 
Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2506.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 

Reparatii si modernizare biserica 
si imprejurimi in valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Cuvioasa Paraschiva", loc. 
cAusENI, com. BOGHICEA, 
judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2507.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si imprejurimi in valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
NISTRIA cu SLOBOZIA - 2 
biserici, com. BOGHICEA, 
judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2508.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si imprejurimi in valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa 
„Pogorarea Sf. Duh", loc. 
BOGHICEA, com. BOGHICEA, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2509.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Petru si Pavel", loc. BOGHICEA, 
com. BOGHICEA, judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2510.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 100 
mii lei, Parohia romano-catolica", 
loc. SLOBOZIA, com. 
BOGHICEA, judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2511.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 50 
mii lei, Parohia romano-catolica 
„PreaSfanta Inima lui Isus", loc. 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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cultelor BOGHICEA, com. BOGHICEA, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

pentru sustinerea cultelor. de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2512.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
CUCI, com. BOZIENI, judetul 
Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2513.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
CRAIEsTI, com. BOZIENI, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2514.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Constructie noua biserica si 
Tmprejurimi Tn valoare de 150 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
IUCsA, com. BOZIENI, judetul 
Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Motivatia: Finalizarea investitiei;
Sursa de finantare: din 
fondurile alocate pentru 
sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

recunoscute din România. 
 

2515.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
BANEASA, com. BOZIENI, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2516.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
CORDUN, com CORDUN, 
judetul Neamt  
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase  
Sursa de finantare: fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 



 
 

Nr. 
crt. 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2517.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
SIMIONEsTI com. CORDUN, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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2518.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 

General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 100 
mii lei, Parohia romano-catolica, 
loc PILDEŞTI, com. CORDUN, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2519.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 50 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Treime", loc. DOLJEsTI, com. 
DOUEŞTI, judetul Neamt 
 Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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crt. 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 

2520.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 50 
mii lei, Parohia romano-catolica, 
loc. BUHONCA, com. DOUEsTI, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2521.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 100 
mii lei, Parohia romano-catolica, 
loc. BURUIENEsTI, com. 
DOLJEsTI, judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 



 
 

Nr. 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2522.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 50 
mii lei, Parohia romano-catolica, 
loc. ROTUNDA, com. DOLJEsTI, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2523.  Anexa nr.3/13  Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 50 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 



 
 

Nr. 
crt. 
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59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Dimitrie cu Hramul Sf. Dimitrie", 
com. GlDINTI, judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2524.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 150 
mii lei, Parohia romano-catolica 
„Trupul si STngele Domnului", 
loc. GHERAIEsTI, com. 
GHERAIEsTI, judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2525.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 50 
mii lei, Parohia romano-catolica 
„Sf. Tereza", loc. TETCANI, com. 
GHERAIEsTI, judetul Neamt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2526.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
GHERAIEsTI, com. 
GHERAIEsTI, judetul Neamt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 



 
 

Nr. 
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36

Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2527.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
ICUsEsTI, com. ICUsEsTI, 
judetul Neamt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2528.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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37

X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
BATRANEsTI si loc. 
SPIRIDONEsTI, com. ICUsEsTI, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2529.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
BALUsEsTI, com. ICUsEsTI, 
judetul Neamt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2530.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului  TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
MESTEACAN, com. ICUsEsTI, 
judetul Neamt 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 
 
Sursa de finantare: din 
fondurile alocate pentru 
sustinerea cultelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2531.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia romano-catolica, 
loc. BALUsEsTI, com. ICUsEsTI, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2532.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Constructie noua biserica si 
Tmprejurimi Tn valoare de 130 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Mihail si Gavril", loc. 
MARMURENI, com. ONICENI, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Finalizarea investitiei;
Sursa de finantare: din 
fondurile alocate pentru 
sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2533.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul Reparatii si modernizare biserica Motivatia: Asigurarea unor Se propune respingerea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Dumitru", loc. ONICENI, com. 
ONICENI, judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2534.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Constantin si Elena si Sf. 
Nicolae", loc. VALEA ENEI, com. 
ONICENI, judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2535.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Mihail si Gavril", loc. POIANA 
HUMEI, com. ONICENI, judetul 
Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2536.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
P?NCEsTI, com. PINCEŞTI, 
judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2537.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
HOLM, com. PlNCEsTI, judetul 
Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2538.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
CIUREA, com. PINCEŞTI, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2539.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
PATRICHENI si loc. TALPALAI, 
com. P?NCEsTI, judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2540.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Dumitru", loc. POIENITA, com. 
POIENARI, judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2541.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Mihail si Gavril", loc. POIENARI, 
com. POIENARI, judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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45

Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2542.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Mihail si  Gavril", loc. SACALENI, 
com. POIENARI, judetul Neamt 
 Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2543.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
LUTCA, com. SAGNA, judetul 
Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2544.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Nicolae", loc. SAGNA, com. 
SAGNA, judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2545.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul Reparatii si modernizare biserica Motivatia: Asigurarea unor Se propune respingerea 
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47

General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia romano-catolica, 
loc. SAGNA, com. SAGNA, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 
Sursa de finantare: din 
fondurile alocate pentru 
sustinerea cultelor. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2546.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia romano-catolica, 
loc. VULPAsEsTI, com. SAGNA, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2547.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 100 
mii lei, Parohia romano-catolica 
„Sf. Petru si Pavel", loc. TRAIAN, 
com. SABAOANI, judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2548.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 100 
mii lei, Parohia romano-catolica 
„Sf. Mihail Arhanghelul", loc. 
SABAOANI, com. SABAOANI, 
judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2549.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 100 
mii lei, Parohia romano-catolica, 
loc. 
sAbAoani, COM. sAbAoani, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2550.  Anexa nr.3/13 -  
Secretariatul General al 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 100 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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50

Guvernului TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI Articol 59; Alineat 
12 Sustinerea cultelor 

mii lei, Parohia romano-catolica 
„Sf. losif", loc. 
sAbAoani, COM. sAbAoani, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2551.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
STANITA cu CICIREA - 2 
biserici, com. STANITA, judetul 
Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 

Nr. 
crt. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2552.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
TODIRENI cu POIENILE 
OANCEI - 2 biserici, com. 
STANITA, judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2553.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
GHIDION cu VEJA - 2 biserici, 
com. STANITA, judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

52

Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2554.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 100 
mii lei, Parohia romano-catolica, 
loc. TAMAsENI, com. 
TAMAsENI, judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2555.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 100 
mii lei, Parohia romano-catolica 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

53

59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

„Pogorarea Sf. Duh", loc. 
ADJUDENI, com. TAMAsENI, 
judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finantare: din 
fondurile alocate pentru 
sustinerea cultelor 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2556.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
VALEA URSULUI si loc. 
MUNCELU, com. VALEA 
URSULUI, judetul Neamt Autori: 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 

Nr. 
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54

Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

2557.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
BUCIUM si loc. sIsTARI, com. 
VALEA URSULUI, judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2558.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
CHILII, com. VALEA URSULUI, 
judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

55

minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2559.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
GIURGENI, com. VALEA 
URSULUI, judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2560.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Constructie cantina sociala Tn 
valoare de 600 mii lei, Parohia 
Ceahlau, com. CEAHLAU, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 

Motivatia: Sustinerea materiala 
a familiilor nevoiase, ajutorarea 
persoanelor defavorizate, 
familiilor si copiilor cu probleme 
speciale ; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finantare: din 
fondurile alocate pentru 
sustinerea cultelor 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2561.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Nicolae", municipiul PIATRA 
NEAMT, judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2562.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul Reparatii si modernizare biserica Motivatia: Asigurarea unor Se propune respingerea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

57

General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

si Tmprejurimi Tn valoare de 20 
mii lei, Parohia ortodoxa , loc. 
BORsENI, com. RAZBOIENI, 
judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2563.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 20 
mii lei, Parohia ortodoxa , loc. 
TOTOIEsTI, com. TUPILATI, 
judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Motivatia: Asigurarea unor 
conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; Sursa de 
finantare: din fondurile alocate 
pentru sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

58

Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2564.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Constructie noua biserica si 
Tmprejurimi Tn valoare de 200 
mii lei, Biserica „Sf. stefan cel 
Mare si Sfant", loc. ONICENI, 
com. ONICENI, judetul Neamt  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivatia: Finalizare constructie 
noua; 
Sursa de finantare: din 
fondurile alocate pentru 
sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2565.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 200 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
loachim si Ana", municipiul 
PIATRA NEAMT, judetul Neamt 
 Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Motivatia: Constructie noua, Tn 
derulare; 
Sursa de finantare: din 
fondurile alocate pentru 
sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

59

drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2566.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 50 
mii lei, Parohia romano-catolica", 
loc. SLOBOZIA, com. 
BOGHICEA, judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2567.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul Reparatii si modernizare biserica Asigurarea unor conditii Se propune respingerea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

60

General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

si Tmprejurimi Tn valoare de 500 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
CORDUN, com. CORDUN, 
judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2568.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 50 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
SIMIONEsTI, com. CORDUN, 
judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

61

drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

recunoscute din România. 
 

2569.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 60 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Treime", loc. DOLJEsTI, com. 
DOUEsTI, judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2570.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul Reparatii si modernizare biserica Asigurarea unor conditii Se propune respingerea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

62

General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

si Tmprejurimi Tn valoare de 50 
mii lei, Parohia romano-catolica, 
loc. BURUIENEsTI, com. 
DOLJEsTI, judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2571.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 40 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Dimitrie cu Hramul Sf. Dimitrie", 
com. GlDINTI, judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

63

culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2572.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Constructie noua biserica si 
Tmprejurimi Tn valoare de 30 mii 
lei, Parohia ortodoxa „Sf. Mihail 
si Gavril", loc. MARMURENI, 
com. ONICENI, judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea investitiei; Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2573.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Dumitru", loc. ONICENI, com. 
ONICENI, judetul Neamt 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

64

Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2574.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Constantin si Elena si Sf. 
Nicolae", loc. VALEA ENEI, com. 
ONICENI, judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

65

culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2575.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Mihail si Gavril", loc. POIANA 
HUMEI, com. ONICENI, judetul 
Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2576.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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66

Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

PATRICHENI si loc. TALPALAI, 
com. PiNCEsTI, judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2577.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Dumitru", loc. POIENITA, com. 
POIENARI, judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2578.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Mihail si Gavril", loc. POIENARI, 
com. POIENARI, judetul Neamt 
 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2579.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Mihail si Gavril", loc. SACALENI, 
com. POIENARI, judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

serviciilor religioase; ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2580.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
LUTCA, com. SAGNA, judetul 
Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2581.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Nicolae", loc. SAGNA, com. 
SAGNA, judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2582.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 50 
mii lei, Parohia romano-catolica, 
loc. SAGNA, com. SAGNA, 
judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2583.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
STANITA cu CICIREA - 2 biserci, 
com. STANITA, judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
. 
 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2584.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

TODIRENI cu POIENILE 
OANCEI - 2 biserci, com. 
STANITA, judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2585.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 50 
mii lei, Parohia romano-catolica, 
loc. TAMAsENI, com. 
TAMAsENI, judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

72

din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2586.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 50 
mii lei, Parohia romano-catolica 
„Pogorarea Sf. Duh", loc. 
ADJUDENI, com. TAMAsENI, 
judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
. 
 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2587.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
VALEA URSULUI si loc. 
MUNCELU, com. VALEA 
URSULUI, judetul Neamt 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2588.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
BUCIUM si loc. SISTARI, com. 
VALEA URSULUI, judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea cultelor 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
. 
 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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2589.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
CHILII, com. VALEA URSULUI, 
judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2590.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 300 
mii lei, Parohia ortodoxa, loc. 
GIURGENI, com. VALEA 
URSULUI, judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2591.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 50 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Nicolae", municipiul PIATRA 
NEAMT, judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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2592.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa , loc. 
BORSENI, com. RAZBOIENI, 
judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2593.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa , loc. 
TOTOIEsTI, com. TUPILATI, 
judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Asigurarea unor conditii 
decente pentru oficierea 
serviciilor religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2594.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Constructie noua biserica si 
Tmprejurimi Tn valoare de 100 
mii lei, Biserica „Sf. stefan cel 
Mare si Sfant", loc. ONICENI, 
com. ONICENI, judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Finalizare constructie noua; Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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2595.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare 
biserica si Tmprejurimi Tn 
valoare de 50 mii lei, Parohia 
ortodoxa „Sf. loachim si Ana", 
municipiul PIATRA NEAMT, 
judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Constructie noua, Tn derulare; Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2596.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 100 
mii lei, Parohia romano-catolica 
„Adormirea Maicii Domnului", loc. 
PILDEsTI, Com. CORDUN, 
judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Constructie noua, Tn derulare; Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2597.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului TITLUL 
X. ALTE CHELTUIELI Articol 
59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 50 
mii lei, Parohia ortodoxa 
Jnaltarea Sfintei 
Cruci", com. DUMBRAVA 
ROsIE, , judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Constructie noua, Tn derulare; Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2598.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Finalizare constructie Tn valoare 
de 50 mii lei, la Biserica ortodoxa 
Parohia„ADORMIREA MAICII 
DOMNULUI", com. RAUCEsTI, 
judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Constructie noua, Tn derulare; Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2599.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Finalizare constructie Tn valoare 
de 80 mii lei, la Biserica ortodoxa 
Parohia „SFANTULMUCENIC 
MINA", sat MASTACAN, com. 
BORLEsTI, judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Constructie noua, Tn derulare; Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2600.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia „Sf. Parinti 
loachim si Ana", municipiul 
PIATRA NEAMT, judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Constructie noua, Tn derulare; Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2601.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 50 
mii lei, Parohia romano-catolica 
„Sf. Mihail Arhanghelul", sat 
SABAOANI, Com. SABAOANI, 
judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Constructie noua, Tn derulare; Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2602.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 50 
mii lei, Parohia romano-catolica 
„Trupul si sangele Domnului", 
com. GHERAIEsTI, judetul 
Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 

Constructie noua, Tn derulare; Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2603.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 50 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sfintii 
Voievozi", orasul TARGU 
NEAMT, judetul Neamt 
Sursa de finantare: din fondurile 
alocate pentru sustinerea 
cultelor. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Constructie noua, Tn derulare; Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2604.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 50 mii  lei pentru Biserica 
ortodoxa Arad Bujac, Mun Arad, 
Jud. Arad ,  capela cimitir Bujac 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru lucrari de investitii  
Necesitatea finalizarii capelei 
din cimitir; capela va deserve 
toate cultele religioase din 
cartier, in present neexistand 
niciun spatiu la standarde 
europene cu aceasta destinatie 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2605.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 50 mii  lei pentru Biserica 
ortodoxa Arad Bujac, Mun Arad, 
Jud. Arad ,  reparatii curente: 
lucrari igienizare biserica,  turn 
paraclism 

Datorita trecerii timpului 
biserica necesita lucrari de 
reparatii curente, igienizari pt 
desfasurarea in bune conditii a 
slujbei religioase 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului. proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2606.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 100 mii  lei pentru biserica 
Baptista Speranta, pentru 
reparatii curente (lucrari 
igienizare, inlocuire mocheta si 
mobilier), Mun. Arad, Jud Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Datorita trecerii timpului 
biserica necesita lucrari de 
reparatii curente, igienizari pt 
desfasurarea in bune conditii a 
slujbei religioase 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2607.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 90 mii  lei pentru Biserica 
baptista Golgota Bujac pentru 
reparatii curente (finalizarea 
lucrarilor de reparatii inhterioare 
la cele doua nivele construite), 
Mun. Arad, Jud Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici

In present este utilizat doar 
parterul iar pt buna desfasurare 
a serviciului divin sunt necesare 
cateva incaperi conexe sala 
pentru copii, repetitii cor, 
magazine instrumente 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2608.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 50,000  lei  pentru Biserica 
ortodoxa sega1 pentru reparatii 
curente lucrari: igienizare 
biserica,  turn paraclism 
, Mun. Arad, Jud Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Datorita trecerii timpului 
biserica necesita lucrari de 
reparatii curente, igienizari pt 
desfasurarea in bune conditii a 
slujbei religioase 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2609.  Anexa nr. 3/13/02 Se propunere suplimentarea Datorita trecerii timpului Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 

bugetului Ministerului cu suma 
de 100 mii  lei pentru Biserica 
ortodoxa sarba Gai  pentru 
reparatii curente, Mun. Arad, Jud 
Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

biserica necesita lucrari de 
reparatii curente, igienizari pt 
desfasurarea in bune conditii a 
slujbei religioase 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2610.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 50 mii  lei pentru Biserica 
ortodoxa Gai pentru reparatii 
curente: igienizare biserica,  turn 
paraclism, Mun. Arad, Jud Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Datorita trecerii timpului 
biserica necesita lucrari de 
reparatii curente, igienizari pt 
desfasurarea in bune conditii a 
slujbei religioase 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2611.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 100 mii  lei pentru Biserica 
ortodoxa Sarba arad Centru  
pentru reparatii curente: 
igienizare biserica,  turn 
paraclism , Mun. Arad, Jud Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Datorita trecerii timpului 
biserica necesita lucrari de 
reparatii curente, igienizari pt 
desfasurarea in bune conditii a 
slujbei religioase 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2612.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune pentru Biserica 
Ortodoxă Micălaca veche 2 şi 3 
alocarea sumei de 580 mii lei 
pentru lucrări: biserica, turn, 
paraclist şi aghiazmadar –
fantana artiazana, lucrări ext 
casa parohială, Oraşul Arad, 
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice nu poate fi diminuat 
întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
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Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2613.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune pentru Biserica 
Ortodoxă Micălaca veche 1 
alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru reconditionare picturi 
interinare şi amenajarea noului 
dimitir, cat si suma de 300 mii lei 
pentru reparaţii clădire, Oraşul 
Arad, Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice nu poate fi diminuat 
întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

2614.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune pentru Biserica 
Ortodoxa Micălaca Nouă 
alocarea sumei de 500 mii lei 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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pentru finalizare clădire, Orasul 
Arad, Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice nu poate fi diminuat 
întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

2615.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune pentru Biserica 
Ortodoxă Grădişte alocarea 
sumei de 500 mii lei pentru 
lucrări de renovare exterioară, 
Oraşul Arad, Judeţul Arad 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice nu poate fi diminuat 
întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

2616.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 78,70 mii 
lei din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Biserica Baptistă Betania mun. 
Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2617.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 47,85 mii 
lei din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Biserica Penticostala nr.7 
mun. Arad 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2618.  Anexa nr. 3/13/02 Se propune suplimentarea Sursa de Finanţare: Fondul de Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 

bugetului cu suma de 316,50 mii  
lei din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de investiţii la Parohia 
Ortodoxa Romana Arad, Faleza 
Sud, Protopopiatul Arad, Judeţul 
Arad obiectivul de investiţii 
Biserica „Sf. Nicolae” Arad –
Faleza Sud 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2619.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 87,50 mii 
lei din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare şi reabilitare 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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la Parohia Ortodoxa Romana 
Arad, Şega nr.1 Arad,  obiectivul 
de investiţii Biserica „Sf. Proroc 
Ilie” Arad – Silvaş Cadaş 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2620.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 189,58 mii 
lei din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Parohia Ortodoxa Romana 
Arad, Sânicolau Mic, Biserica 
„Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”, Protopopiatul Arad, 
Judeţul Arad  

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2621.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 77,57 mii 
lei din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Biserica Penticostală  
„Măslinul”  Arad, str. Hunedoarei 
nr.57, Judeţul Arad.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2622.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

 Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 135,50 mii 
lei din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Parohia Ortodoxa Română 
Arad, Aradul Nou, Biserica 
„Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”, Protopopiatul Arad, 
Judeţul Arad  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Claudia Boghicevici
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2623.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul general al 
guvernului  
Cap. 67.01 
 

Se propune suplimentarea sumei 
Ministerului Culturii cu suma de 
400 mii lei necesara finalizarii 
constructiei bisericii ortodoxe 
,,Sf.Constantin si Elena,, sat.Tisa 
Silvstrii,Odobesti,jud.Bacau 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Comunitatea este saraca ,iar 
constructia a inlocuit o biserica 
vehe din lemn,neincapatoare 
pentru comunitate. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2624.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul general al 
guvernului  

Se propune suplimentarea sumei 
Ministerului Culturii cu suma de 
300 mii lei necesara pentru 

Consolidare.Finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa fondurilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
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Cap. 67.01 
 

finalizarea lucrarilor de 
consolidare si constructie 
clopotnita la biserica 
ortodoxa,,Sfanta Inviere din 
Buhusi,jud.Bacau. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de finantare : Fondul de  
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2625.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se solicită suma de 10 mii lei 
pentru Biserica Sf. Nicolae, Sat 
Chiperu, com Pardosi, jud. 
Buzau 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
montare instalatie incalzire 
centrală termică la Biserica Sf. 
Nicolae, Sat Chiperu, com 
Pardoşi, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernlui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 

2626.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se solicită suma de 50 mii lei 
pentru Biserica Adormirea Maicii 
Domnului, Com. Gherăseni, jud. 
Buzau 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
montare instalatie incalzire 
centrală termică la Biserica 
Adormirea Maicii Domnului, 
Com. Gherăseni, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernlui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2627.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se solicită suma de 20 mii lei 
pentru Biserica Sf. Dumitru din 
satul Amara, comuna Balta Alba, 
jud. Buzău 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
investitii la Biserica Sf. Dumitru 
din satul Amara, comuna Balta 
Alba, jud. Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernlui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2628.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se solicită suma de 20 mii lei 
pentru Parohia Brosteni 
“Adormirea Maicii Domnului” din 
mun. Buzau,  jud. Buzau 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
investitii la Parohia Brosteni 
“Adormirea Maicii Domnului” 
din mun. Buzau,  jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernlui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2629.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2012pe 
unitatile de cult astfel 

Necesitatea urgenta de 
sume pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

:Reabilitarea bisericii “Izvorul 
Tămăduirii”, str. Teilor, Calafat, 
judeţul Dolj – suma 
de100.000 lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

buna desfasurare a activitatilor 
din incinta unitatilor de cult. 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2630.  Anexa nr. 3/13/02, 
Secretariatul General al 
Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea a 200 
mii lei pentru continuare lucrări la 
parohia „Sf. Martiri Brâncoveni”, 
Bd 1 Mai, nr. 88, Craiova , jud. 
Dolj 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Continuare de lucrări –
construire a bisericii „Sf. Martiri 
Brâncoveni” din Craiova, 
începută în anul 2004. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

2631.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se solicită suma de 2800 mii lei 
pentru construirea Bisericii 
Ortodoxe nr. 3 Moisei, com. 
Moisei, jud. Maramureş 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Nu există o biserică pentru 
enoriaşi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernlui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2632.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se solicită suma de 965 mii lei 
pentru alimentare cu apa 
potabilă a Mănastirii Sf Ana, Tg. 
Lapus, jud. Maramureş 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Proiect în derulare 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernlui 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
lucrări din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

2633.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se solicită suma de 300 mii lei 
pentru construire de capela 
mortuara in localitatea Cicarlau, 
jud. Maramureş 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernlui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2634.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se solicită suma de 3940mii lei 
pentru restaurarea bisericii din 
lemn din sat Buzeşti, com. 
Farcasa, jud. Maramureş 
Autori: Comisia pentru drepturile 

 
Proiect in derulare 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernlui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2635.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se solicită suma de 2000 mii lei 
pentru realizarea cadastrului, 
com. Farcasa, jud. Maramureş 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernlui 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. 

2636.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul Reparatii si modernizare biserica Motivatia: Asigurarea unor Se propune respingerea 
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General al Guvernului  
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

si Tmprejurimi Tn valoare de 30 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
Nicolae", municipiul PIATRA 
NEAMT, judetul Neamt 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

conditii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 
 Sursa de finantare: din 
fondurile alocate pentru 
sustinerea cultelor. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2637.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul 
General al Guvernului  
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 Sustinerea 
cultelor 

Reparatii si modernizare biserica 
si Tmprejurimi Tn valoare de 200 
mii lei, Parohia ortodoxa „Sf. 
loachim si Ana", municipiul 
PIATRA NEAMT, judetul Neamt 
 
 Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivatia: Constructie noua, Tn 
derulare 
Sursa de finantare: din 
fondurile alocate pentru 
sustinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2638.  Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701, 
grupa/titlul 20, art. 30, alineat 
30, 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului Anexa nr. 3/13/02, 
cap. 6701, grupa/titlul 20, art. 30, 
alineat 30 cu suma de 1.250.000 
lei pentru reabilitarea şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
consolidarea bisericii având în 
vedere starea de degradare în 
care se află a biserica, calitatea 
de  monument istoric a acesteia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
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consolidarea monumentului 
istoric Biserica „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavril, din comuna Turţ, 
judeţul Satu-Mare. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

şi numărul mare de enoriaşi. 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

2639.  Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701, 
grupa/titlul 20, art. 30, alineat 
30, 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului Anexa nr. 3/13/02, 
cap. 6701, grupa/titlul 20, art. 30, 
alineat 30 cu suma de 50.000 lei 
pentru reabilitarea interiorului şi 
exteriorului Parohiei Greco-
Catolice „Sfinţii Arhangheli Mihail 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere starea avansată de 
degradare a bisericii.  
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
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şi Gavril” din comuna 
Cămârzana, judeţul Satu-Mare. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

2640.  Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701, 
grupa/titlul 71, art. 01, 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului Anexa nr. 3/13/02, 
cap. 6701, grupa/titlul 71, art. 01, 
cu suma de 2.000.000 lei pentru 
construirea Bisericii Greco-
Catolice din satul Aliceni, 
comuna Târşolţ, judeţul Satu-
Mare. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că slujbele se ţin într-o 
sală de clasă a unei foste şcoli, 
satul având numeroşi enoriaşi 
catolici. 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 

2641.  Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701, 
grupa/titlul 20, art. 30, alineat 
30, 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului Anexa nr. 3/13/02, 
cap. 6701, grupa/titlul 20, art. 30, 
alineat 30 cu suma de 250.000 
lei pentru izolarea termică a 
Bisericii Penticostale „Betezda”, 
din comuna Gherţa Mică, judeţul 
Satu-Mare. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
izolarea termică a locaşului de 
cult pentru a se reduce 
cheltuelile la întreţinere. 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a 
SenatuluiDeputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

2642.  Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701, 
grupa/titlul 71, art. 01, 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului Anexa nr. 3/13/02, 
cap. 6701, grupa/titlul 71, art. 01, 
cu suma de cu suma de 800 mii 
lei, pentru finalizarea Centrului 
Social Pastoral aparţinând 
bisericii Greco-catolice din 
comuna Botiz, jud. Satu Mare. 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
Centrul Social Pastoral va 
derula activităţi cu caracter 
formativ, recreativ, catezehee, 
literatură, dezbateri sociale, 
conferinţe culturale, etc.  
Scopul acestui proiect este de 
a canaliza toti cetăţenii din 
comuna Botiz, dar mai ales pe 
cei tineri, indiferent de 
apartenenţa religioasă, de sex 
sau naţionalitate, să se 
conecteze la învăţăturile religiei 
în rezolvarea problemelor 
societăţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

2643.  Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701, 
grupa/titlul 71, art. 01, 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Anexa nr. 3/13/02, 
cap. 6701, grupa/titlul 71, art. 01 
cu suma de 45 mii lei pentru 
finalizarea Cantinei sociale a 
Biserici Penticostale „Isus 
Lumina Lumii” din oraşul 
Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare. 
  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
investiţia are scop umanitar, 
social, pentru oferirea unor 
mese calde persoanelor fără 
adăpost, cu dizabilităţi, 
orfanilor. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

2644.  Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701, 
grupa/titlul 20, art. 05, alineat 
30, 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului Anexa nr. 3/13/02, 
cap. 6701, grupa/titlul 20, art. 05, 
alineat 30 cu suma de 12 mii lei 
pentru completarea cu un număr 
de 100 de scaune a locurilor din 
locaşul de închinare a Bisericii 
Penticostale „Isus Lumina Lumii” 
din oraşul Negreşti-Oaş, judeţul 
Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere lipsa de spaţiu în 
adunările cultural religioase şi 
sociale. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

2645.  Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701, 
grupa/titlul 71, art. 01, 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului Anexa nr. 3/13/02, 
cap. 6701, grupa/titlul 71, art. 01 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere lipsa spaţiilor de cazare, 
a spaţiilor pentru adunări 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
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cu suma de 167,70 mii lei pentru 
masardarea parohiei Romano-
Catolice din oraşul Negreşti-Oaş, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

cultural religioase, sociale şi 
pentru activităţi de voluntariat. 
Această parohie este 
reprezentată de 260 de familii. 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

2646.  Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701, 
grupa/titlul 20, art. 30, alineat 
30, 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului Anexa nr. 3/13/02, 
cap. 6701, grupa/titlul 20, art. 30, 
alineat 30, cu suma de 258 mii 
lei pentru pictarea mănăstirii 
„Sfânta Treime” din satul 
Moiseni, comuna Certeze, 
judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea mănăstirii de maici, 
începută acum 7 ani. 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

2647.  Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701, 
grupa/titlul 20, art. 30, alineat 
30, 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului Anexa nr. 3/13/02, 
cap. 6701, grupa/titlul 20, art. 30, 
alineat 30, cu suma de 50 mii lei 
pentru construirea unui gard 
protector în jurul mănăstirii 
„Sfânta Treime” din satul 
Moiseni, comuna Certeze, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea unui gard pentru 
protecţia mănăstirii de maici. 
Locaşul este amplasat în zonă 
de munte şi nu are protecţie 
împotriva animalelor sălbatice. 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

2648.  Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701, 
grupa/titlul 71, art. 01, 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului Anexa nr. 3/13/02, 
cap. 6701, grupa/titlul 71, art. 01, 
cu suma de 123, 12 mii lei pentru 
Parohia Ortodoxă în vederea 
construirii unei Capele Mortuare 
în satul Prilog, comuna Oraşul 
Nou, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  
alinierea la cerinţele europene 
conform cărora în fiecare 
localitate trebuie să existe o 
capelă mortuară. În Parohia 
Prilog nu există capelă 
mortuară.   
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

2649.  Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701, 
grupa/titlul 71, art. 01, 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului Anexa 3/13/02, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  
alinierea la cerinţele europene 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
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Guvernului cap. 6701, grupa/titlul 71, art. 01, 
cu suma de 200 mii lei pentru 
Parohia Ortodoxă în vederea 
construirii unei Capele Mortuare 
în comuna Batarci, judeţul Satu 
Mare. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

conform cărora în fiecare 
localitate trebuie să existe o 
capelă mortuară. În Parohie nu 
există capelă mortuară. Peste 
95% din locuitorii comunei sunt 
enoriaşi. 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului  

fiind eronata, iar sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

2650.  Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701, 
grupa/titlul 71, art. 01, 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului Anexa nr. 3/13/02, 
cap. 6701, grupa/titlul 71, art. 01, 
cu suma de 200 mii lei pentru 
realizarea unei Capele Mortuale 
la Parohia Ortodoxă din satul 
Comlăuşa, comuna Batarci, 
judeţul Satu Mare. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  
alinierea la cerinţele europene 
conform cărora în fiecare 
localitate trebuie să existe o 
capelă mortuară. În Parohie nu 
există capelă mortuară.  
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Secretariatul General al 
Guvernului 

redistribuiri. 
 

2651.  Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701, 
grupa/titlul 20, art. 30, alineat 
30, 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului Anexa nr. 3/13/02, 
cap. 6701, grupa/titlul 20, art. 30, 
alineat 30, cu suma de 100 mii 
lei pentru refacerea picturii din 
Biserica Ortodoxă din comuna 
Tarna Mare, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
refacerea picturii având în 
vedere vechimea şi starea 
avansată de degradare în care 
se găseşte.  
  
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

2652.  Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701, 
grupa/titlul 20, art. 30, alineat 
30, 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului Anexa nr. 3/13/02, 
cap. 6701, grupa/titlul 20, art. 30, 
alineat 30, cu suma de 50 mii lei 
pentru reabilitarea Bisericii 
Ortodoxe din satul Bocicău, 
comuna Tarna Mare, judeţul 
Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea bisericii având în 
vedere apariţia de fisuri la 
structura de rezistenţă. 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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2653.  Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701, 
grupa/titlul 20, art. 30, alineat 
30, 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului Anexa nr. 3/13/02, 
cap. 6701, grupa/titlul 20, art. 30, 
alineat 30, cu suma de 178,51 
mii lei pentru renovarea Bisericii 
Ortodoxe „Hramul Maicii 
Domnului” din satul Lechinţa, 
comuna Călineşti-Oaş, judeţul 
Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentul pentru reparaţii 
capitale la Biserica ortodoxă din 
Lechinţa având în vedere 
starea avansată de degradare 
în care se găseşte. 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, trimiterea 
fiind eronata, iar sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

2654.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suma de 300 mii lei 
pentru continuarea constructiei 
Bisericii Crestin Ortodoxe 
Constantin si Elena din Comuna 
Albesti, Judeţul Constanta 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  
finalizarea lucrărilor. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

dispoziţia Guvernului Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2655.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suma de 100 mii lei 
pentru continuarea constructiei 
Bisericii Crestin Ortodoxe SF. 
Nicolae din Sat Nisipari, Com. 
Castelu, Jud. Constanta 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  
finalizarea lucrărilor 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2656.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului pe anul 
2012 pentru Secretariatul de 
Stat pentru Culte cu suma de 
160 mii lei pentru construire 
biserica sat Caineni, localitate 
Bumbesti Jiu, judetul Gorj. 
 
Autori :Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construire biserica sat Caineni, 
localitate Bumbesti Jiu, judetul 
Gorj. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2657.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, Titlul 59 
„Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma 
de 100 mii lei pentru construirea 
unei biserici în cartierul 
Berevoieşti, oraşul Fieni, judeţul 
Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
construirea unei biserici în 
cartierul Berevoieşti, oraşul 
Fieni, judeţul Dâmboviţa. 
Investiţia este una importantă 
pentru comunitate care şi-a 
exprimat în mod constant 
nevoia de a se construi un 
lăcaş de cult în apropierea 
locurilor unde domiciliază. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2658.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Sumele sunt necesare pentru 
construirea bisericii „Parohia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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General al Guvernului la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, Titlul 59 
„Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma 
de 968 mii lei pentru construirea 
bisericii „Parohia Priboiu, 
comuna Brăneşti, judeţul 
Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Priboiu, comuna Brăneşti, 
judeţul Dâmboviţa.. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2659.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, Titlul 59 
„Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma 
de 150 mii lei pentru reabilitarea 
bisericii Bambuia, comuna Gura 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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Foii, judeţul Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2660.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, Titlul 59 
„Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma 
de 200 mii lei pentru construirea 
unei bisericii „Sf. Dumitru” din 
comuna Vlădeni, judeţul 
Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesară pentru 
sprijinirea Autoriităţilor locale 
pentru construirea de lăcaşe de 
cult. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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minoritati a Senatului              
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2661.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, Titlul 59 
„Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma 
de 230 mii lei pentru reabilitarea 
bisericii „Înălţarea Domnului” din 
comuna Vlădeni, judeţul 
Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
sprijinirea Autoriităţilor locale 
pentru construirea de lăcaşe de 
cult. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2662.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, Titlul 59 
„Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma 
de 400 mii lei pentru continuarea 
construcţiei Bisericii „Sf. Nifon” 
din comuna Dragodana, judeţul 
Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea acestei sume este 
motivată de lipsa lăcaşelor de 
cult din comună. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2663.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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recreere şi religie”, Titlul 59 
„Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma 
de 200 mii lei pentru 
modernizarea bisericii „Sf. Trei 
Ierarhi”, sat Corbii Mari, Comuna 
Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2664.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, Titlul 59 
„Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma 
de 100 mii lei pentru 
modernizarea bisericii „Sf. 
Constantin şi Elena”, sat Petreşti, 
Comuna Corbii Mari, judeţul 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2665.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, Titlul 59 
„Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma 
de 100 mii lei pentru 
modernizarea bisericii „Sf. 
Dumitru”, sat Ungureni, Comuna 
Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Deputat Florin Aurelian Popescu 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2666.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, Titlul 59 
„Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma 
de 100 mii lei pentru 
modernizarea bisericii „Sf. 
Nicolae”, sat Fundu Părului, 
Comuna Corbii Mari, judeţul 
Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2667.  Anexa 3/13 – Secretariatul 

General al Guvernului 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, Titlul 59 
„Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma 
de 100 mii lei pentru 
modernizarea bisericii „Sf. 
Nicolae”, sat Grozăveşti, 
Comuna Corbii Mari, judeţul 
Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2668.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, Titlul 59 
„Alte cheltuieli” Articolul 12 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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„Susţinerea cultelor” cu suma 
de 100 mii lei pentru 
modernizarea bisericii „Sf. 
Ştefan”, sat Moara din Groapă, 
Comuna Corbii Mari, judeţul 
Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2669.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul Tansa, 
comuna Tansa, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2670.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxã din satul Ţibăneşti, 
comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2671.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 30 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Ortodoxă din satul Tungujei, 
comuna Ţibăneşti , judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2672.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul Războieni, 
comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult.
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
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bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2673.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 20 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul Vălenii, 
comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
locaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2674.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 20 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul Jigoreni, 
comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2675.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 70 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul Glodenii 
Gândului, comuna 
Ţibăneşti,judeţul Iaşi 
 
                     Autori: Comisia 
pentru drepturile omului, culte si 
problemele minoritatilor nationale 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
pentru drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
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urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2676.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 15 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul Grieşti, 
comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi
 
                     Autori: Comisia 
pentru drepturile omului, culte si 
problemele minoritatilor nationale 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
pentru drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2677.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 15 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Adventistă din satul Războieni, 
comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2678.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 10 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare  la Biserica 
Ortodoxă din satul Poiana 
Mănăstirii, comuna Ţibana, 
judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2679.  Anexa 3/13, Capitol bugetar Se propune suplimentarea Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

bugetului cu suma de 25 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul Ţibana, 
comuna Ţibana, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2680.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 30 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul Gârbeşti, 
comuna Ţibana, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2681.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul Poiana de 
Sus, comuna Ţibana, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2682.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 15 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Ortodoxă din satul Alexeni, 
comuna Ţibana, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 
 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2683.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 15 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul Vadu Vejei, 
comuna Ţibana, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
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bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2684.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul Voineşti, 
comuna Voineşti, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2685.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 30 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul Slobozia, 
comuna Voineşti, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2686.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul Lungani, 
comuna Voineşti, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
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urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2687.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul Schitu 
Stavnic, comuna Voineşti, judeţul 
Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2688.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 30 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul Scoposeni, 
comuna Horleşti, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2689.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Bogdăneşti, 
comuna Horleşti, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2690.  Anexa 3/13, Capitol bugetar Se propune suplimentarea Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Horleşti, 
comuna Horleşti, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2691.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Catolică din satul  Horleşti, 
comuna Horleşti, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2692.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Cuza Vodă, 
comuna Ipatele, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2693.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Ortodoxă din satul  Bâcu, 
comuna Ipatele, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2694.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 15 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Ipatele, 
comuna Ipatele, judeţul Iaşi 
 Autori: Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
problemele minoritatilor nationale 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
pentru drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
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bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2695.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 30 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Frenciugi, 
comuna Drăguşeni, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2696.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 30 mii lei 
pentru finalizarea de reparaţie şi 
reabilitare lucrărilor la Biserica 
Ortodoxă din satul  Drăguşeni, 
comuna Drăguşeni, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2697.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Dancaş, 
comuna Miroslava, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
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urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2698.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 30 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Movileni, 
comuna Movileni, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2699.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 30 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Potângeni, 
comuna Movileni, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2700.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 30 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Larga Jijia, 
comuna Movileni, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2701.  Anexa 3/13, Capitol bugetar Se propune suplimentarea Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

bugetului cu suma de 30 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare  la Biserica 
Ortodoxă din satul  Epureni, 
comuna Movileni, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2702.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 10 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare  la Biserica 
Ortodoxă din satul  Mihail 
Kogălniceanu, comuna Ţigănaşi, 
judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

154

Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2703.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 30 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Cârniceni, 
comuna Ţigănaşi, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2704.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 15 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Ortodoxă din satul  Ţigănaşi, 
comuna Ţigănaşi, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2705.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 15 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Stejarii, 
comuna Ţigănaşi, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
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bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2706.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 40 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Probota, 
comuna Probota, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2707.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 30 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Ciulineşti, 
comuna Probota, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2708.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 30 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Bălteni, 
comuna Probota, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
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urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2709.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Perieni, 
comuna Probota, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2710.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Ursoaia, 
comuna Româneşti, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2711.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Avântu, 
comuna Româneşti, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2712.  Anexa 3/13, Capitol bugetar Se propune suplimentarea Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

bugetului cu suma de 40 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Româneşti, 
comuna Româneşti, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2713.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Bogonos, 
comuna Leţcani, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2714.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 15 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Cucuteni, 
comuna Leţcani, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2715.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Sfântul Dumitru din satul  
Leţcani, comuna Leţcani, judeţul 
Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2716.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Învierea Maicii Domnului din 
satul  Leţcani, comuna Leţcani, 
judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

163

bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2717.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Cogeasca, 
comuna Leţcani, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2718.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Cotu Morii, 
comuna Popricani, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2719.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Cuza Vodă, 
comuna Popricani, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
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urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2720.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 30 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare la Biserica 
Ortodoxă din satul  Moimeşti, 
comuna Popricani, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2721.  Anexa 3/13, Capitol bugetar 
67.01 – Lăcaşuri de cult 
 
Secretariatul General al 
Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune alocarea sumei de 
1.755 mii lei pentru restaurarea 
şi consolidarea Bisericii Sfântului 
Ierarh Nicolae, sat Bîcu, comuna 
Ipatele, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţie şi reabilitare a 
lăcaşului de cult. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

166

drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

2722.  Anexa nr.3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
în vederea finalizării lucrărilor 
Bisericii Sfinţii Trei Ierarhi, oraşul 
Ploieşti, Jud. Prahova cu suma 
de 100 mii lei 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Roberta Alma Anastase, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului din cauza 
stadiului actual al bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului, 
Anexa3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – Grupa/ 
Titlul 59, Titlul X – Alte cheltuieli

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  

2723.  Anexa nr.3/13 Se propune suplimentarea sumei Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 

prevăzute pentru judeţul Prahova 
în vederea realizării lucrărilor de 
izolare termică exterioară şi 
achiziţionarea unui clopot pentru 
Biserica Înălţarea Domnului - 
Eroilor, oraşul Ploieşti, Jud. 
Prahova cu suma de 50 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat Roberta Alma Anastase, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

amendamentului pentru 
realizărea lucrărilor de izolare 
termică exterioară şi 
achiziţionarea unui nou clopot 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului, 
Anexa3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – Grupa/ 
Titlul 59, Titlul X – Alte cheltuieli

amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  

2724.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru refacerea picturii Bisericii 
Ortodoxă Şoimari, 
comuna Şoimari, Jud. Prahova 
cu suma 
de 40 mii lei    
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece prin 
sponsorizare s-a reparat 
acoperişul bisericii şi este 
necesară refacerea picturii. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2725.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru consolidarea Bisericii 
Coada Malului, comuna 
Măgurele, 
 Jud. Prahova cu suma 
de 250 mii lei    
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Gunia Dragoş Ionel,  

Se solicită admiterea 
amendamentului din cauza 
situaţiei precare a constructţiei 
 
  
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  
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deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2726.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru pictură la Biserica Iazu, 
comuna Măgurele, 
 Jud. Prahova cu suma 
de 30 mii lei    
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea execuţiei. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  

2727.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru gard  Biserica Măgurele – 
Parohia 1 , comuna Măgurele, 
 Jud. Prahova cu suma 
de 15 mii lei    
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea execuţiei. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2728.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru Casa Prasnicală Biserica 
Măgurele- Parohia 2, comuna 
Măgurele, 
 Jud. Prahova cu suma 
de 15 mii lei    
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea execuţiei. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  
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Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2729.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru dotare cu centrală termică 
Biserica Iazu, comuna Măgurele, 
 Jud. Prahova cu suma 
de 12 mii lei    
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea încălzirii locaşului 
de cult. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  

2730.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova
pentru schimbare învelitoare cu 
tablă de tip lindab la Biserica 
parohială Şipotu Lipăneşti, din 
comuna Lipăneşti, Jud. Prahova 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii întrucât vechimea 
acoperişului datează din anul 
1979 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  
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cu suma 
de 96 mii lei    
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

2731.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova
pentru pictură în frescă la 
pridvorul Bisericii Şipotu, din 
comuna Lipăneşti, Jud. Prahova 
cu suma 
de 100 mii lei    
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
pridvorul bisericii este nou şi nu 
s-a realizat încă pictura. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2732.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova
pentru construcţie casă parohială 
- Biserica Şipotu, din comuna 
Lipăneşti, Jud. Prahova cu suma 
de 150 mii lei    
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Reglementări interne ale 
Patriarhiei. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  

2733.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

pentru schimbarea acoperişului 
Bisericii „Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică”, Parohia 
Chiojdeanca, Protoeria Urlaţi din 
comuna Chiojdeanca, Jud. 
Prahova cu suma 
de 20 mii lei    
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

actualul acoperiş de tablă 
având suprafaţa de 400 mp se 
află într-o stare avansată de 
deteriorare. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

este clar formulat.  

2734.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova
pentru montare  tâmplărie 
termopan la Biserica „Intrarea 
Maicii Domnului în Biserică”, 
Parohia Chiojdeanca, Protoeria 
Urlaţi din comuna Chiojdeanca, 
Jud. Prahova cu suma 
de 20 mii lei    
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea lucrărilor de reparaţii. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2735.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova
pentru împrejmuirea suprafeţei 
cimitirului cu plasă de sârmă din 
comuna Chiojdeanca, Jud. 
Prahova cu suma 
de 7 mii lei    
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  
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culte si minoritati a Senatului  
Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2736.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova
pentru realizarea unui centru 
social la Biserica „Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică”, Parohia 
Chiojdeanca, Protoeria Urlaţi din 
comuna Chiojdeanca, Jud. 
Prahova cu suma 
de 40 mii lei    
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea unui centru social 
parohial pentru îngrijire 
persoane vârstnice şi copii din 
familii dezorganizate. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  

2737.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova
pentru repararea şi consolidarea 

Necesitatea dotării adecvate a 
Bisericii comunei pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  
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Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

clopotniţei cu material lemnos şi 
schimbarea porţilor de acces la 
Biserica „Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică”, Parohia 
Chiojdeanca, Protoeria Urlaţi din 
comuna Chiojdeanca, Jud. 
Prahova cu suma 
de 100 mii lei    
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

serviciului religios. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

2738.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova
pentru reîmprospătarea picturii şi 
restaurarea catapetesmei, prin 
aplicarea de foiţă de aur şi 
repictare, la Biserica „Intrarea 
Maicii Domnului în Biserică”, 
Parohia Chiojdeanca, Protoeria 
Urlaţi din comuna Chiojdeanca, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reparaţii la pictura interioară 
a bisericii. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  
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Jud. Prahova cu suma 
de 100 mii lei    
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2739.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In orasul Simleu Silvaniei, Jud. 
Salaj-II, Biserica Ortodoxa, „Sf. 
Împăraţi Constantin şi Elena” 
Propun alocarea sumei de 100 
mii Lei pentru realizarea 
reabilitarii locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Suma este necesară 
pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult; 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2740.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In orasul Simleu Silvaniei, Jud. 
Salaj,Manastirea Bic” Sf. Treime” 
Propun alocarea sumei de 100 
mii Lei pentru construirea  
locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
construirea  locasului de cult; 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2741.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In orasul Simleu Silvaniei, Jud. 
Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. 
Pantelimon” Simleu-Silvaniei 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara  
pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult; 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2742.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

 In orasul Simleu Silvaniei, Jud. 
Salaj-III 
Biserica Ortodoxa „Sf Cuv. 

Suma este necesara pentru 
construirea  locasului de cult; 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Parascheva”; 
Propun alocarea sumei de 100 
mii Lei pentru construirea  
locasului de cult. 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2743.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In orasul Simleu Silvaniei, 
Cehei, Jud. Salaj; 
Biserica Ortodoxa „Sf. Arh. Mihail 
şi Gavril” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult; 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2744.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In orasul Simleu Silvaniei, Sat 
Pusta, Jud. Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sfânta 
Treime” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult.    
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult; 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2745.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

  
In comuna Agrij, Sat Agrij, Jud. 
Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Ap. Petru 
şi Pavel’’ 
Propun alocarea sumei de 20 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult.   
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult; 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

2746.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In comuna Banisor, Sat Banisor, 
Jud. Salaj 
Biserica Ortodoxa „Adormirea 
Maicii Domnului” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru reparatia acoperisului  
Bisericii.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
reparatia acoperisului  Bisericii; 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2747.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

 In comuna Banisor, Sat Ban, 
Jud. Salaj 
Biserica Ortodoxa „Naşterea 
Maicii Domnului” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 

Suma este necesara 
pentru imprejmuirea cimitirului 
si reparatia casei parohiale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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 Lei pentru imprejmuirea 
cimitirului si reparatia casei 
parohiale. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2748.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In comuna Bobota, Sat Bobota, 
Jud Salaj 
Schitul Bobota 
Propun alocarea sumei de 100 
mii Lei pentru construirea  
locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesara pentru 
construirea  locasului de cult 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2749.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In comuna Bobota, Sat Bobota, 
Jud Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Arh. Mihail 
şi Gavril” 
Propun alocarea sumei de 100 
mii Lei pentru reabilitare casa 
parohiala. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Suma este necesara pentru 
reabilitare casa parohiala 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2750.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In comuna Buciumi, Sat 
Buciumi, Jud Salaj 
Biserica Ortodoxa ,,Sf. Ap. Petru 
şi Pavel’’ 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult.    
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2751.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In comuna Buciumi, Sat Bodia, 
Jud Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Arh. Mihail 
şi Gavril” 
 Propun alocarea sumei de 50 
mii Lei pentru realizarea 
reabilitarii locasului de cult.    
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2752.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

  
In comuna Buciumi, Sat 
Bogdana, Jud Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Arh. Mihail 
şi Gavril” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reparatiilor 

Suma este necesara 
pentru realizarea reparatiilor in  
locasul de cult.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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in  locasul de cult. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2753.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In comuna Buciumi, Sat Huta, 
Jud Salaj 
Biserica Ortodoxa „,,Sf. Ioan 
Botezătorul’’ 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2754.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

  
In comuna Buciumi, Sat Rastoltu 
Mare, Jud Salaj Biserica 
Ortodoxa „Adormirea Maicii 
Domnului” 
Propun alocarea sumei de 100 
mii lei pentru  construirea  
locasului de cult 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 

Suma este necesara pentru 
construirea  locasului de cult. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2755.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In comuna Buciumi, Sat Bodia, 
Jud. Salaj 
Biserica Penticostala 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult.    
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2756.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 

 In comuna Buciumi, Sat 
Sangeorz de Meses, Jud Salaj 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Biserica Ortodoxa ,,Sf. Mc. 
Gheorghe’’ 
Propun alocarea sumei de 100 
mii lei pentru realizarea 
reabilitarii locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

de cult. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2757.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In comuna Chiesd, Sat Chiesd, 
Jud Salaj 
Bisericile ortodoxe „Sf. Ap. Petru 
şi Pavel”, „Sf. Arh. Mihail şi 
Gavril” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult. 
 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2758.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In comuna Cizer, Sat Pria, Jud 
Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Ap. Petru 
şi Pavel” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2759.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In comuna Cizer, Sat Boian, Jud 
Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Mare 
Mucenic Dimitrie’’ 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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din Camera Deputaţilor şi Senat neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2760.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In comuna Crasna, Sat Marin, 
Jud Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Arh. Mihail 
şi Gavril” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult.   
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2761.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

 In comuna Fildu de Jos, Sat 
Fildu de Mijloc, Jud 
SalajvBiserica Ortodoxa ,,Sfânta 
Treime’’ 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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cheltuieli 
 

Propun alocarea sumei de 20 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2762.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

  
In comuna Fildu, Sat Tetis, Jud. 
Salaj 
Biserica Reformata Tetis 
Propun alocarea sumei de 10 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2763.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

  
In comuna Fildu de Jos , Sat 
Fildu de Jos cu filia Sfăraş, Jud 
Salaj 
Bisericile Ortodoxe ,,Sf. Arh. 
Mihail şi Gavril’’, ,,Pogorârea 
Sfântului Duh” 
Propun alocarea sumei de 20 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

198

culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2764.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In orasul Simleu Silvaniei, Jud 
Salaj 
Biserica Ortodoxa „Intrarea in 
biserica a Maicii Domnului”-
Simleu Silvaniei 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2765.  Anexa nr. 3/13/02 

Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In comuna Horoatul-Crasnei, 
Sat Horoatul-Crasnei, Jud Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Prooroc 
Ilie Tesviteanul”  
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2766.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

  
In comuna Horoatul-Crasnei, Sat 
Hurez, Jud Salaj Biserica 
Ortodoxa „Naşterea Sf. Ioan 
Botezătorul” 
Propun alocarea sumei de 100 

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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mii Lei pentru realizarea 
reabilitarii locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2767.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In comuna Horoatul-Crasnei, 
Sat Starciu, Jud Salaj Bisericile 
Ortodoxe „Sf. Nicolae”, „Sf. Arh. 
Mihail şi Gavril” 
Propun alocarea sumei de 100 
mii Lei pentru  reabilitarea 
locasului de cult 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2768.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 In comuna Horoatul-Crasnei, 
Sat Serediu, Jud Salaj Biserica 
Ortodoxa „Sf. Arh. Mihail şi 
Gavril” 
Propun alocarea sumei de 100 
mii Lei pentru reabilitare, 
instalatie incalzire,reparatie casa 
parohiala. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2769.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

  
In comuna Marca, Sat Marca, 
Jud Salaj 
Manastirea Ortodoxa „Nasterea 
Maicii Domnului”  
Propun alocarea sumei de 100 
mii Lei pentru construirea  
locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2770.  Anexa nr. 3/13/02  In comuna Marca, Sat Marca,  Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Jud Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Arh. Mihail 
şi Gavril”  
Propun alocarea sumei de 100 
mii Lei reparatie casa parohiala.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2771.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 
In comuna Meseseni de Jos, Sat 
Fetindia, Jud Salaj Biserica 
Ortodoxa ,,Sf. Arh. Mihail şi 
Gavril’’ 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult. 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2772.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 
In comuna Plopis, Sat Plopis, 
Jud. Salaj 
Bisericile Ortodoxe „Sf. Arh. 
Mihail şi Gavril”, „Adormirea 
Maicii Domnului” 
Propun alocarea sumei de 100 
mii Lei pentru realizarea 
reabilitarii locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2773.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

In comuna Plopis, Sat Iaz, Jud. 
Salaj 
Biserica Ortodoxa „Naşterea 
Maicii Domnului” 
Propun alocarea sumei de 200 
mii Lei pentru realizarea 
reabilitarii locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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din Camera Deputaţilor şi Senat cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2774.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

In comuna Sag, Sat Sag, Jud. 
Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Arh. Mihail 
şi Gavril” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2775.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

 
In comuna Sag, Sat Fizes, Jud. 
Salaj 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Biserica Ortodoxa „Sf. Ierarh 
Nicolae” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2776.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

In comuna Sag, Sat Sarbi, Jud. 
Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Trei 
Ierarhi” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2777.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 
In comuna Sag, Sat Tusa, Jud. 
Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Prooroc 
Ilie Tesviteanul” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru reabilitare/ reparatie 
casa parohiala 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2778.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

In comuna Sag, Sat Mal, Jud. 
Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Arh. Mihail 
şi Gavril” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

2779.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 
In comuna Treznea, Sat 
Treznea, Jud. Salaj 
Biserica Ortodoxa ,,Adormirea 
Maicii Domnului’’ 
 Propun alocarea sumei de 50 
mii Lei pentru  construirea 
Monumentului Eroilor. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2780.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

In comuna Treznea, Sat Bozna, 
Jud. Salaj 
Biserica Ortodoxa ,,Sf. Ap. Petru 
şi Pavel’’
Propun alocarea sumei de 50 mii 

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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 Lei pentru constructie casa 
parohiala.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2781.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 
In comuna Valcau de Jos, Sat 
Valcau de Jos, Jud. Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Arh. Mihail 
şi Gavril” 
Propun alocarea sumei de 200 
mii Lei pentru realizarea 
reabilitarii locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2782.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

In comuna Valcau de Jos, Sat 
Valcau de Sus, Jud. Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Nicolae” 
Propun alocarea sumei de 100 
mii Lei pentru realizarea 
reabilitarii locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2783.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

In comuna Valcau de Jos, Sat 
Lazuri, Jud. Salaj Biserica 
Ortodoxa „Sf. Ap. Petru şi Pavel” 
Propun alocarea sumei de 100 
mii Lei pentru realizarea 
reabilitarii locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2784.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

In comuna Hereclean, Sat 
Badon, Jud. Salaj Biserica 
Ortodoxa ,,Adormirea Maicii 
Domnului’’ 
Propun alocarea sumei de 100 
mii Lei pentru construirea  
locasului de cult 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2785.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

In comuna Hereclean, Sat 
Hereclean, Jud. Salaj Biserica 
Ortodoxa „Naşterea Maicii 
Domnului” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult.  

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2786.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

In comuna Varsolt, Sat Recea 
Mica, Jud. Salaj 
Biserica Ortodoxa „ Sf. Imparati 
C-tin si Elena” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru construirea  locasului 
de cult 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2787.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

In comuna Maieriste, Sat 
Cristelec, Jud. Salaj Biserica 
Adventista din Ziua a VII-a 
Cristelec 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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din Camera Deputaţilor şi Senat utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2788.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

In municipiul Zalau, jud. Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Vineri” 
Zalau 
Propun alocarea sumei de 1000 
mii Lei pentru construirea 
locasului de cult.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2789.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 

In municipiul Zalau, jud. Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Stefan” 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Zalau 
Propun alocarea sumei de 500 
mii Lei pentru construirea  
locasului de cult.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

de cult. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2790.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 
In comuna Mirsid, Sat Firminis, 
Jud. Salaj 
Biserica Ortodoxa „Sf. Ierarh 
Nicolae” 
Propun alocarea sumei de 20 mii 
Lei pentru construirea  locasului 
de cult.  
Autori: Comisia pentru drepturile 

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2791.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

In comuna Romanasi, Sat 
Romanasi, Jud. Salaj Biserica 
Ortodoxa ,,Adormirea Maicii 
Domnului’’ 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2792.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

In comuna Marca, Sat Marca, 
Jud Salaj 
Parohia Greco-Catolica „Sf Ilie” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru construirea  locasului 
de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2793.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

In comuna Valcau de Jos, Sat 
Valcau de Jos, Jud. Salaj 
Parohia Greco-Catolica 
„Bunavestire” 
Propun alocarea sumei de 100 
mii Lei pentru realizarea 
reabilitarii locasului de cult.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2794.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

 
In orasul Simleu Silvaniei, Jud. 
Salaj 
Parohia Greco-Catolica Cehei-

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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cheltuieli 
 

Pusta Simleu II „Sf. Petru si 
Pavel 
 Propun alocarea sumei de 100 
mii Lei pentru construirea  
locasului de cult.  
 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2795.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

In comuna Halmasd, Sat 
Halmasd, Jud. Salaj Parohia 
Greco-Catolica „Sf Anton de 
Padova” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru construirea  locasului 
de cult 
 
 
 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2796.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 
In comuna Bobota, Sat Bobota, 
Jud Salaj 
Parohia Greco-Catolica „ 
Sf.Arhangheli Mihail si Gavril” 
Propun alocarea sumei de 50 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii  
capelei locasului de cult.  
 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2797.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

In comuna Pericei, Sat Badacin, 
Jud Salaj 
Parohia Greco-Catolica 
„Intampinarea Domnului” 
Propun alocarea sumei de 20 mii 
Lei pentru realizarea reabilitarii 
locasului de cult. 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 

Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

exerciţiului bugetar. 
 

2798.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

In orasul Zalau, judet Salaj, 
propun alocarea sumei 2000 mii  
lei pentru realizarea construirea 
centrului Eparhial al Episcopiei 
Ortodoxe a Salajului.  
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Suma este necesara pentru 
realizarea reabilitarii locasului 
de cult. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2799.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
59 – Titlul X Alte cheltuieli 
12 Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 60 mii lei pentru 
realizarea unei catapetesme la 
Biserica Sf. Împăraţi Constantin 
şi Elena, comuna Măraşu, judeţul 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Brăila  
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2800.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
59 – Titlul X Alte cheltuieli 
12 Susţinerea cultelor  

Suplimentarea sumelor alocate 
pe anul 2013 pe unităţile de culte 
astfel: 
200 mii lei pentru construirea 
unei biserici în satul Zamfireşti, 
comuna Galbenu, judeţul Brăila  
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
construirea unei biserici în satul 
Zamfireşti, comuna Galbenu, 
întrucât în acest sat nu există 
biserică. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2801.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentarea  
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 500 
mii lei pentru finalizarea 
Căminului de varstnici al Bisericii 
Sfanta Treime din Scheii 
Brasovului”, jud Brasov  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Gabriel Andronache deputat PDL
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Caminul pentru Varstnici al 
Bisericii Sfanta Treime este 
realizat in proportie de 75%. 
Suma solicitatat este necesară 
pentru finalizarea obiectivului 
 
 
Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 
 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2802.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentarea  
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 200 
mii lei pentru reparatii capital la 
Biserica Sfantul Nicolae din 
Scheii Brasovului, jud Brasov 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Gabriel Andronache deputat PDL
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Biserica Sfantul Nicolae din 
Scheii Brasovului este un 
obiectiv turistic important si 
necesita reparatii capitale  
 
 
Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2803.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentarea  
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 200 
mii lei pentru reparatii capital  
Biserica Sfanta Treime din Scheii 
Brasovului, jud Brasov 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Gabriel Andronache deputat PDL
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Biserica Sfanta Treime din 
Scheii Brasovului este un 
obiectiv turistic important si 
necesita reparatii capitale  
 
 
Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2804.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se propune suplimentarea  
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 200 
mii lei pentru reparatii caplitale la 
Biserica „Buna Vestire”  Brasov, 
jud Brasov 
 

Biserica Buna Vestire din  
Brasov este un obiectiv turistic 
important si necesita reparatii 
capitale  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Gabriel Andronache deputat PDL
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 
 
 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2805.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatul General 
al Guvernului cu suma de 
1.601,732 mii lei pentru 
efectuarea unor lucrari de 
construire chilii si capela la 
Schitul „Nasterea Sf. Ioan 
Botezatorul” din Poiana Marului, 
comuna Zavoi, judetul Caras-
Severin.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea sustinerii 
activitatilor filantropice, cultural-
educaţionale si religioase in 
judet. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2806.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Secretariatul General 
al Guvernului cu suma de 
1.411,545 mii lei pentru 
finalizarea lucrarilor de construire 
a corpului de cladire a Parohiei 
„Adormirea Maicii Domnului” din 
Bocsa Romana, Oras Borsa, 
judetul Caras-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea sustinerii 
activitatilor filantropice, cultural-
educaţionale si religioase in 
judet. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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culte si minoritati a Senatului         
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2807.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Se suplimenteaza bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 400 mii 
lei pentru clopotniţa Biserica 
“Adormirea Maicii Domnului”, 
Tecuci, jud. Galaţi . 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2808.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Se suplimenteaza bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
lei pentru reabilitarea Biserica ”Sf 
Ioan”, Tecuci, jud Galaţi 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2809.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Se suplimenteaza bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
lei pentru pictarea Biserica Sf. 
Dumitru com. Drăgăneşti, jud 
Galaţi  
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2810.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Se suplimenteaza bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 400 mii 
lei pentru pictarea şi clopotniţa 
Bisericii Sf. Impăraţi Constantin 
şi Elena, loc Tecuci, jud Galaţi  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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din Camera Deputaţilor şi Senat finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2811.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Se suplimenteaza bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 400 mii 
lei pentru pictarea şi repararea 
faţadei Bisericii “Inălţarea 
Domnului”, loc Tecuci, jud Galaţi  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2812.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Se suplimenteaza bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
lei pentru reabilitarea Bisericii Sf 
Voievozi Malul Alb, com 
Drăgăneşti, jud Galaţi 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2813.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se suplimenteaza bugetul 
Secretariatului General al 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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 Guvernului cu suma de 200 mii 
lei pentru reabilitarea Bisericii Sf 
Arhangel Mihail şi Gavrilă, com 
Griviţa, jud Galaţi  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2814.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Se suplimenteaza bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
lei pentru repararea faţadei 
Bisericii Sf Dumitru Calmatui, 
com Griviţa, jud Galaţi  
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2815.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Se suplimenteaza bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
lei pentru reabilitarea Parohei 
Pechea 1, jud Galaţi 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2816.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Se suplimenteaza bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
lei pentru reabilitarea Parohei 
Pechea 2, jud Galaţi 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2817.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Se suplimenteaza bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
lei pentru reabilitarea Parohei 
Pechea 3, jud Galaţi  
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2818.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Se suplimenteaza bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
lei pentru reabilitarea Parohiei 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Pechea 4, jud Galaţi 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2819.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 450 mii lei pentru 
Centrul Social 
„SAMARITEANUL” Piatra Neamt 
al Bisericii Penticostale. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Se doreste extinderea 
serviciilor sociale existente 
(cantina sociala, cabinet 
consiliere etc.) care 
functioneaza de 15 ani. 
 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2820.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 60 mii lei pentru 
Biserica Penticostala „BETEL” 
Comanesti 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Constructie casa de rugaciune 
 
 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2821.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 120 mii lei pentru Cultul 
Crestin Penticostal Comunitatea 
Regionala Suceava 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Este  in derulare un proiect de 
extindere si modernizare a 
sediului central pe Moldova. 
 
 
Sursa de finanţate: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2822.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 60 mii lei pentru 
Biserica Penticostala Dorohoi 
Botosani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Termosistem Casa de 
Rugaciune. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2823.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 22 mii lei pentru 
Biserica Penticostala Rachiti 
Botosani (comuna Rosiori). 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Reparatii Casa de Rugaciune. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2824.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 75 mii lei pentru 
Biserica Penticostala  „BETEL” 
Pascani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Reparatie capitala biserica. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2825.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 60 mii lei pentru 
Biserica Penticostala  „BETEL” 
Tolici jud. Neamt. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Constructie biserica. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2826.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 50 mii lei pentru 
Biserica Penticostala  Roznov  
jud. Neamt. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Constructie Casa de 
Rugaciune. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2827.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Se suplimenteaza bugetul cu Constructie Casa de Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

suma de 60 mii lei pentru 
Biserica Penticostala  Urecheni  
jud. Neamt. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Rugaciune. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2828.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 50 mii lei pentru Capela 
Mortuara Biserica Penticostala  
Ipotesti  jud. Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Constructie Capela Mortuara. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2829.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 60 mii lei pentru  
Biserica Penticostala    Vicovul 
de Jos jud. Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Reparatii curente Casa de 
Rugaciune. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2830.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 60 mii lei pentru 
constructie  Biserica Penticostala  
Rromi Piatra Neamt jud. Neamt. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Constructie biserica. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2831.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 60 mii lei pentru  
Biserica Penticostala     Piatra 
Neamt filiala Izvoare comuna 
Dumbrava Rosie jud. Neamt. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Termosistem si acoperis 
biserica. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2832.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 60 mii lei pentru  
Biserica Penticostala  

Constructie Casa de 
Rugaciune. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli 
 

Pastraveni jud. Neamt. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2833.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 30 mii lei pentru  
Biserica Penticostala     Rediu  
jud. Botosani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Constructie Casa de 
Rugaciune. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2834.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 30 mii lei pentru  
Biserica Penticostala     Parau 
Negru  jud. Botosani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Constructie Casa de 
Rugaciune. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2835.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 60 mii lei pentru 
constructie biserica, Comunitatea 
Penticostala Piatra Neamt Filia 
Dumbrava Rosie jud. Neamt 
 
 Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Constructie biserica. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

2836.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 80 mii lei pentru  
Biserica Penticostala Marginea 
jud. Suceava 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Constructie biserica. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2837.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 80 mii lei pentru  
Biserica Penticostala Iaslovat 
jud. Suceava 
 

Constructie biserica. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2838.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 60 mii lei pentru  
Biserica Penticostala Plavalari 
jud.Suceava 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 

Constructie biserica. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2839.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 50 mii lei pentru  
Biserica Penticostala Salcea 
jud.Suceava 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului              
Lubanovici Mircea deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Constructie biserica. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2840.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 60 mii 
lei pentru înlocuirea acoperişului 
“Bisericii Penticostale „Betel” 
Botoşani”, Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru înlocuirea 
acoperişului bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2841.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 100 
mii lei pentru reabilitarea 
“Bisericii Crestina dupa 
Evanghelie „Filadelfia” Botoşani”, 
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru înlocuire tamplarie de 
lemn cu tamplarie PVC, 
termosistem si fatada, reparatii 
instalatii electrice, incalzire, 
climatizare, compartimentari 
interioare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2842.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 50 mii 
lei pentru reabilitarea “Bisericii 
Penticostale „Elim” Botoşani”, 
Judeţul Botoşani. 
 

Sumele solicitate sunt necesare 
terminarea subsolului, izolarea 
cladirii – fatada, amenajarea – 
pavarea curtii parcari. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2843.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului,cu suma de 50 mii 
lei pentru  Cantina sociala si 
Construcţie aghiazmatar  
“Biserică „Sf Ilie” Botoşani”, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru cantina sociala si 
Construcţie aghiazmatar 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2844.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 30 mii 
lei pentru  pictura “Bisericii „Sf. 
Nicolae” Botoşani”, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru pictura biserică 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2845.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 30 mii 
lei pentru  pictura “Bisericii „Sf. 
Ioan Botezatorul” Botoşani”, 
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru pictura biserică 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2846.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru pictura biserică 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

al Guvernului,cu suma de 30 mii 
lei pentru  pictura  “Bisericii 
„Vovidenia” Botoşani”, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2847.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 30 mii 
lei pentru  pictura  “Bisericii 
„Buna Vestire” Botoşani”, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru pictura biserică 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2848.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 100 
mii lei pentru finalizarea 
construcţiei “Bisericii „Sfanta 
Treime” Botoşani”, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică nou.
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2849.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului,  cu suma de 200 
mii lei pentru finalizarea 
construcţiei “Bisericii „Inaltarea 
Domnului” Botoşani”, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică nou.
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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din Camera Deputaţilor şi Senat neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2850.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 100 
mii lei pentru finalizarea 
construcţiei “Bisericii „Sf. Apostoli 
I”Botoşani”, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică nou.
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2851.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 100 
mii lei pentru finalizarea 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică nou.
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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construcţiei “Bisericii  „Sf. 
Apostoli II” Botoşani”, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2852.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 50 mii 
lei pentru finalizarea construcţiei 
“Bisericii „Sf. Antonie cel Mare” 
Botoşani”, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică nou.
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2853.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 50 mii 
lei pentru finalizarea construcţiei 
“Bisericii „Izvorul Tamaduirii” 
Botoşani”, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică nou.
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2854.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 50 mii 
lei pentru finalizarea construcţiei 
“Bisericii  „Sf. Ioan Iacob” 
Botoşani”, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică nou.
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2855.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 100 
mii lei pentru finalizarea 
construcţiei “Bisericii „Sf. 
Ecaternia” Botoşani”, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică nou.
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2856.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului,  cu suma de 30 
mii lei pentru finalizarea 
construcţiei “Bisericii „Sf. Mina” 
Tulbureni”, Judeţul Botoşani. 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie centru 
social. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2857.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 50 mii 
lei pentru finalizarea construcţiei 
“Bisericii Agafton Botoşani”, 
Comuna Cirteşti, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică nou.
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2858.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 50 mii 
lei pentru finalizarea construcţiei 
“Bisericii Batranesti”, Comuna 
Gorbăneşti, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică nou.
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2859.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 100 
mii lei pentru finalizarea 
construcţiei “Bisericii Buhaceni”, 
Comuna Truşeşti, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică nou.
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2860.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Se propune suplimentarea Sumele solicitate sunt necesare Se propune respingerea 
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General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 100 
mii lei pentru finalizarea 
construcţiei “Bisericii Buzeni”, 
Comuna Băluşeni, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru Construcţie biserică nou.
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2861.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 50 mii 
lei pentru pictura şi constructia 
unui Centru social “Bisericii 
Catamarasti deal”, Comuna 
Mihai Eminescu, Judeţul 
Botoşani 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru pictura si Construcţie 
centru social. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2862.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 50 mii 
lei pentru finalizarea construcţiei 
“Bisericii Inaltarea Domnului 
Copalau” si construirea unui 
Centru social, Comuna Copălău, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică nou 
si centru social 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2863.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului,  cu suma de 30 
mii lei pentru pictura “Bisericii 
Corni I”si finalizarea construiri 
unui Centru Social, Comuna 
Corni, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie centru social 
si pictura biserică. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2864.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 30 mii 
lei pentru finalizarea constructiei 
“Bisericii Corni II”, Comuna 
Corni, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului        
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică nou.
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2865.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 30 mii 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru pictura biserică. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Cheltuieli lei pentru pictura “Bisericii 
Costeşti”, Comuna Răchiţi, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

2866.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului,  cu suma de 30 
mii lei pentru pictura “Bisericii 
Costiugeni”, Comuna Albeşti, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru pictura biserică. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

2867.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 100 
mii lei pentru restaurarea şi 
pictura “Bisericii „Sf. Ilie” 
Cristesti”, Comuna Cristeşti, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Restaurare si pictura 
biserică. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

2868.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului,  cu suma de 30 
mii lei pentru restaurarea şi 
pictura “Bisericii Dracsani”, 
Comuna Suliţa, Judeţul Botoşani.
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru restaurare si pictura 
biserică. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2869.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului,  cu suma de 30 
mii lei pentru restaurarea şi 
pictura “Bisericii Dragalina”, 
Comuna Hlipiceni, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru restaurare si pictura 
biserică. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

2870.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 30 mii 
lei pentru  “Biserica Ghilanesti”, 
în vederea construirii unui Centru 
Social, Comuna Cristeşti, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie centru 
social. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2871.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 30 mii 
lei pentru  construirea si pictura 
“Biserii Gorbanesti”, Comuna 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică nou 
si pictura biserică 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Gorbăneşti, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2872.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 30 mii 
lei pentru  obiectivul “Biserică 
Guranda”, in vederea construirii 
unui Centru Social, Comuna 
Durneşti, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie centru 
social. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2873.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 50 mii 
lei pentru  obiectivul “Biserică 
Hlipiceni II”, în vederea construirii 
unei case parohiale, Comuna 
Hlipiceni, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie casa 
parohiala. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2874.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 50 mii 
lei pentru construirea “Bisericii 
Hudum”, Comuna Curteşti, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică nou.
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2875.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 30 mii 
lei pentru  obiectivul “Biserică 
Manastirea Doamnei” în vederea 
comstruirii unu Centru Social, 
Comuna Curteşti, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie centru 
social. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2876.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 30 mii 
lei pentru  obiectivul “Biserică 
Oneaga”, în vederea construiri 
unu Centru Social, Comuna 
Cristeşti, Judeţul Botoşani. 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie centru 
social. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2877.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 30 mii 
lei  pentru obiectivul “Biserică 
Padureni”, în vederea cosntruiri 
unui Centru Social, Comuna 
Viişoara, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie centru 
social. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2878.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 30 mii 
lei   pentru obiectivul “Biserică 
Sarafinesti”, în vederea construiri 
unui Centru Social, Comuna 
Corni 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie centru 
social. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2879.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 30 mii 
lei    pentru obiectivul “Biserica 
Silistea”, în vederea construirii 
unui Centru Social, Comuna 
Stăuceni, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie casa 
parohiala. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2880.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie centru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

al Guvernului, cu suma de 30 mii 
lei  pentru obiectivul “Biserica 
Socrujeni”,  în vederea construirii 
unui Centru Social, Comuna 
Gorbăneşti, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

social. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2881.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 30 mii 
lei pentru pictura “Bisericii Sulita 
I”, Comuna Suliţa, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru  pictura biserică 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2882.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului,  cu suma de 30 
mii lei pentru restaurarea şi 
pictura “Bisericii Sulita II”, 
Comuna Suliţa, Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Restaurare si pictura 
biserică 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2883.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului,  cu suma de 30 
mii lei  pentru construcţia 
“Bisericii Suptica”, Comuna 
Copălău, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
Construcţie biserică noua 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2884.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului,  cu suma de 30 
mii lei  pentru restaurarea şi 
pictura Biserici “Teisoara”, Oraş 
Darabani, Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Restaurare si pictura 
biserică 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2885.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 30 mii 
lei  pentru obiectivul “Biserică 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie centru social
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Trusesti”, în vederea construiri 
unui Centru Social, Comuna 
Truşeşti, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2886.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 30 mii 
lei   pentru obiectivul “Biserică 
Tudor Vladimirescu”, în vederea 
construirii unei biserici noi, 
Comuna Avrămeni, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică 
noua 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2887.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 50 mii 
lei pentru obiectivul “Biserică 
Tudora  II” în vederea construiri 
unei biserici noi si a unui Centru 
Social, Comuna Tudora, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică 
noua si centru social 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2888.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 50 mii 
lei pentru obiectivul “Biserică 
Unguroaia”,  în vederea 
construiri unei biserici noi si a 
unui Centru Social, Comuna 
Cristeşti, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică 
noua si centru social 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2889.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 100 
mii lei pentru construcţia Bisericii 
„Sfinţii Voievozi” Cotu Miculinţi, 
Comuna Coţuşca, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică 
noua . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2890.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului,  cu suma de 50 
mii lei pentru construcţia Bisericii 
„Sfintii Voievozi” Strahotin, 
Comuna Dîngeni, Judeţul 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică 
noua  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2891.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului,  cu suma de 50 
mii lei pentru construcţia Bisericii 
„Sfânta Treime” Călugărenii Noi, 
Comuna Ungureni, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică 
noua  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2892.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 50 mii 
lei pentru construcţia Bisericii 
„Sfantul Andrei” Sat Nou, Oras 
Saveni, Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică 
noua  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2893.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 50 mii 
lei pentru construcţia Bisericii 
„Sfantul Ilie” Sarata Draguseni, 
Comuna Draguseni, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru Construcţie biserică 
noua  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2894.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Se propune suplimentarea Sumele solicitate sunt necesare Se propune respingerea 
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General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 50 mii 
lei pentru construcţia Bisericii 
„Sfintii Voievozi” Bobulesti, Oraş 
Ştefăneşti, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru Construcţie biserică 
noua  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2895.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 30 mii 
lei pentru reparaţia Bisericii 
„Sfanta Civioasa” Stefanesti Sat, 
Oraş Ştefăneşti, Judeţul 
Botoşani 
 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru reparaţia bisericii si 
anume înlocuire acoperiş.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2896.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 75 mii 
lei pentru construcţia Bisericii „Sf. 
Dumitru” Oroftiana de Jos, 
Comuna Suharău 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finalizarea Construcţiei 
bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2897.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 150 
mii lei pentru construcţia Bisericii 
„Sf. Nicolae” Suharău, Comuna 
Suharău, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finalizarea Construcţiei 
bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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din Camera Deputaţilor şi Senat cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2898.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 50 mii 
lei pentru construcţia Bisericii 
„Pogorarea Sf. Duh” Smîrdan, 
Comuna Suharău 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finalizarea Construcţiei 
bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2899.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 50 mii 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finalizarea Construcţiei 
bisericii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Cheltuieli lei pentru construcţia Bisericii 
„Sfinţii Voievozi” Teioasa, Oraş 
Darabani, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2900.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 120 
mii lei pentru construcţia Bisericii 
„Sf. dumitru” Gîrbeni, Comuna 
Havîrna, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finalizarea Construcţiei 
bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2901.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului,  cu suma de 150 
mii lei pentru construcţia Bisericii 
„Sf. Ioan Botezătorul” Tătărăşeni, 
Comuna Havîrna, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finalizarea construcţiei 
bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2902.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 100 
mii lei pentru construcţia Bisericii 
„Sf. Ilie” Movileni, Comuna 
Conceşti, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finalizarea construcţiei 
bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

2903.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 70 mii 
lei pentru construcţia Bisericii 
„Sfinţii Arhangheli” Viişoara, 
Comuna Viişoara, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finalizarea construcţiei 
bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2904.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 140 
mii lei pentru construcţia Bisericii 
„Intrarea Maici Domnului în 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finalizarea construcţiei 
bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Biserică” Cuza Vodă, Comuna 
Viişoara, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2905.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, cu suma de 100 
mii lei pentru construcţia Bisericii 
„Sf. Ioan Iacob Hozevitul 
Comuna Păltiniş, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finalizarea construcţiei 
bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2906.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Alocarea sumei de 500 mii Ron 
în vederea sprijinirii Bisericii „Toţi 
Sfinţii Români” din localitatea 
Cania (raionul Cantemir), R. 
Moldova. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Eugen TOMAC 
 

În perioada 1941-1944 
credincioşii din parohia Cania 
au pus temelia unei biserici în 
incinta cimitirului şi au procurat 
materiale pentru construcţia 
lăcaşului. După anul 1944 
administraţia sovietică a interzis 
construcţia bisericii, materialele 
fiind folosite la construcţia unui 
depozit de cereale. Din 1944 
până în 1993 comunitatea nu a 
mai avut preot. În parohia 
Cania există trei puncte cu 
puternică rezonanţă istorică: 
două cimitire militare în care 
sunt înmormântaţi ostaşii 
români căzuţi în timpul celui de-
al II-lea război mondial (Cania - 
938 şi Ţiganca – 1.061 ostaşi) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

şi troiţa din dealul Epureni, 
monument care se află în stare 
de degradare. Biserica care se 
construieşte la Cania are 
nevoie de sprijin urgent, 
întrucât construcţia ridicată 
doar cu sprijinul Guvernului 
României se degradează din 
lipsă de fonduri. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2907.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Alocarea sumei de 200 mii Ron 
în vederea sprijinirii Parohiei 
Ortodoxe Române “Sfântul 
Vasile de la  Brazi” 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Eugen TOMAC 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

La  Orhei, în R. Moldova se 
construieste Parohia Ortodoxă 
Română Sfântul Vasile de la 
Brazi, care aparţine Mitropoliei 
Basarabiei. Localitatea Orhei 
este locuită compact de români 
şi nu există nicio altă biserică 
subordonată Patriarhiei 
Române. Construcţia a fost 
începută cu sprijinul Guvernului 
României şi al enoriaşilor din 
această regiune şi necesită 
fonduri pentru finalizare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2908.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Alocarea sumei de 250 mii Ron 
în vederea sprijinirii 
Protopopiatului Ortodox Român 
al Daciei Ripensis  din Valea 
Timocului, Serbia. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Eugen TOMAC 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Protopopiatul Ortodox Român 
al Daciei Ripensis cu sediul la 
Negotin se află sub jurisdicţia 
canonică a Patriarhiei Ortodoxe 
Române prin Episcopia Daciei 
Felix, cuprinzând toţi românii 
ortodocşi din Serbia în afara 
Voivodinei.  La Negotin, în 
2012, a fost achiziţionat un 
sediu pentru protopopiat, care 
necesită susţinere financiară în 
vederea renovării. În acest 
sens, este necesar sprijinul 
statului român pentru 
consolidarea clădirii şi dotarea 
ei astfel încât să devină 
funcţională. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2909.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 

Alocarea sumei de 400 mii Ron 
în vederea sprijinirii Mănăstirii 

Mănăstirea a fost înfiinţată în 
primăvara anului 2008, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Naşterea Maicii Domnului, din 
comuna Găvănoasa, raionul 
Cahul, R. Moldova 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Eugen TOMAC 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

bisericuţa şi chiliile fiind ridicate 
într-o lună, la iniţiativa maicii 
stareţe Dionisia, originară din 
Constanţa. Stareţa Mănăstirii a 
venit în Basarabia în 2007 
hotărâtă să înalţe un lăcaş 
sfânt, în jurul căruia se vor 
putea ridica şi câteva anexe, 
pentru ajutorarea oamenilor în 
vârstă. În prezent s-a pus doar 
temelia bisericii, fiind necesare 
fonduri pentru construcţia 
lăcaşului de cult. Mănăstirea va 
deveni un nucleu de 
spiritualitate românească 
pentru întreaga zonă de sud a 
R. Moldova. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2910.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Alocarea sumei de 50 mii Ron  în 
vederea susţinerii Bisericii “Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavriil” din 
satul Manta, raionul Cahul, R. 
Moldova. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Bisericii “Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil” din satul 
Manta, raionul Cahul, 
Republica Moldova necesită 
sprijin pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie. 
Biserica este subordonată 
canonic Mitropoliei Basarabiei, 
în cadrul Patriarhiei Române, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Eugen TOMAC 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nefiind funcţională întrucât  
lucrările nu au fost finalizate. În 
prezent, slujbele se oficiază în 
casa parohială. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2911.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru reabilitare Biserica Sf. 
Nicolae ;i Biserica Adormirea 
Maicii Domnului, comuna Liesti, 
judeţul Galaţi.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Obiectivul de investiţii a cărui 
finanţare se cere are o 
importanţă deosebită pentru  
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2912.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru reabilitare Biserica Sf. 
Nicolae şi Biserica Adormirea 
Maicii Domnului, comuna Lieşti, 
judeţul Galaţi.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectivul de investiţii a cărui 
finanţare se cere are o 
importanţă deosebită pentru  
comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2913.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatul General 
al Guvernului cu suma de 50 mii 
lei pentru Reabilitare acoperiş şi 
extindere anexă biserică din 
Drăgoieşti, sat Brădiceni, 
comuna Peştişani, judetul Gorj 
 Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului        
Deputat PDL Ion CUPĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei biserici 
datorita stadiului avansat de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2914.  Anexa 3/13 
 Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de: 90,9 mii  lei, 
pentru continuarea şi 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţii interioare şi pictură 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
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boltă, la Biserica Ortodoxa din 
satul Stanija de Sus, Comuna 
Buceş, Jud.Hunedoara. 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 
 

2915.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 250.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe din 
Basarabasa, Protopopiatul 
Brad, judeţul Hunedoara 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2916.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 1.500.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe Brad III 
Micro, judeţul Hunedoara 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2917.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 50.000 lei 
pentru continuarea lucrărilor 
de construcţie a Bisericii 
Ortodoxe din satul Buceş, 
Protopopiatul Brad, judeţul 
Hunedoara 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
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şi Senat  
2918.  Anexa 3/13 

Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 150.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe Fornadia, 
Protopopiatul Brad, judeţul 
Hunedoara. 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2919.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 2.400.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe Schit 
Criscior, Protopopiatul Brad, 
judeţul Hunedoara 
Autori  Grupurile parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2920.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 1.000.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe Deva VI, 
Protopopiatul Deva, judeţul 
Hunedoara 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2921.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 4.000.000 
lei pentru amenajarea 
centrului eparhial al Episcopiei 
Devei şi Hunedoarei. 
Autori  Grupurile Parlamentare 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
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ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 

2922.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 200.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe din 
Gurasada, Protopopiatul 
Deva, judeţul Hunedoara. 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2923.  Anexa 3/13 
Secretariatul  General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe Hunedoara 
V, Protopopiatul Deva, judeţul 
Hunedoara 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2924.  Anexa 3/13 
Secretariatul  General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 500.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe din Lesnic, 
Protopopiatul Deva, judeţul 
Hunedoara 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2925.  Anexa 3/13 
Secretariatul  General al 

Alocarea sumei de 500.000 
lei pentru continuarea 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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Guvernului lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe din Pestisu 
Mare, Protopopiatul Deva, 
judeţul Hunedoara. 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2926.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 300.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe din Vulcez, 
Protopopiatul Deva, judeţul 
Hunedoara 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2927.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 400.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe din 
Geoagiul Suseni, 
Protopopiatul Orăştie, judeţul 
Hunedoara 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2928.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 800.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe Orăştie II, 
Protopopiatul Orăştie, judeţul 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
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Hunedoara 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 

2929.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 800.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie la 
Mănăstirea Grădiştea de 
Munte, Protopopiatul Orăştie 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2930.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 400.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie la 
Capela Cimitirului Calan, 
Protopopiatul Haţeg, judeţul 
Hunedoara 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2931.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 2.000.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe din Uricani, 
Protopopiatul Petroşani, 
judeţul Hunedoara 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2932.  Anexa 3/13 Alocarea sumei de 500.000  Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 

lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe Schit 
Vulcan, Protopopiatul 
Petroşani, judeţul Hunedoara 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2933.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 2.100.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe Vulcan 
Centru Vechi, Protopopiatul 
Petroşani, judeţul Hunedoara 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2934.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 5.000.000 
lei pentru Construcţie Centru 
Administrativ Episcopia Devei 
şi Hunedoarei 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2935.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 2.000.000 
lei pentru Finalizarea 
construcţiei Catedralei 
Episcopale “Adormirea Maicii 
Domnului” in Deva 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
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ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

2936.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 1.000.000 
lei pentru restaurarea 
Catedralei “Sfinţii Împăraţii” 
din Hunedoara 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2937.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 1.000.000 
lei pentru Construcţia bisericii 
“Sfântul Ioan de la Prislop” – 
Haţeg, jud. Hunedoara 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2938.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 700.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
bisericii la Schitul “Sfântul 
Nicolae” din Vulcan, jud. 
Hunedoara. 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2939.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 1.000.000 
lei pentru contrucţia bisericii 
“Naşterea Maicii Domnului” din 
Vulcan, jud. Hunedoara 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
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Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 

2940.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 800.000 
lei pentru continuarea lucrărilor 
de contrucţie a 
bisericii“Adormirea Maicii 
Domnului” din Uricani, jud. 
Hunedoara 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2941.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 400.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de contrucţie a 
bisericii şi chiliilor la Schitul 
“Adormirea Maicii Domnului” – 
Groapa Seacă - Petroşani, 
jud. Hunedoara. 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2942.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 1.000.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de contrucţie a 
bisericii “Învierea Domnului” 
din Orăştie, jud. Hunedoara. 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
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2943.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 1.000.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de contrucţie a 
bisericii “Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din 
Orăştie, jud. Hunedoara 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2944.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 1.000.000 
lei pentru continuarea 
lucrărilor de contrucţie a 
bisericii şi chiliilor la Schitul 
Grădiştea de Munte, jud. 
Hunedoara 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2945.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 300.000 lei 
pentru Biserica Ortodoxă Brad 
3, judeţul Hunedoara 
 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 
 

2946.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 1.500.000 
lei pentru construcţia unei 
fabrici de lumânări, Episcopia 
Devei, jud. Hunedoara. 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
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ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

2947.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, Titlul 59 
„Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma 
de 10471 mii lei pentru : 
1. Lucrări de construcţie şi 
amenajare a Centrului 
administrativ - Episcopia 
Devei şi Hunedoarei, str. 
Avram Iancu nr. 2, Deva, Jud. 
Hunedoara – 5000 mii lei; 
2. Biserica ortodoxă Uricani, 
Jud. Hunedoara – continuare 
lucrări – 800 mii lei 3. Reparaţii 
casă parohială 
Reea, Jud. Hunedoara – 30 
mii lei; 
4. Reparaţii casă parohială 
Carnesti, Jud. Hunedoara – 
30 mii lei; 
4. Biserica Homorod Joseni, 
Jud. Hunedoara – 45 mii lei; 
5. Biserica greco-catolică 
Cigmău, Jud. Hunedoara – 50 
mii lei; 
6. Construire biserică 
localitatea Dealu Mic, comuna 
Topliţa, Jud. Hunedoara – 586 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
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mii lei; 
6. Reparaţii biserici comuna 
Ghelari, Jud. Hunedoara – 
420 mii lei; 
7. Consolidare Biserica din 
satul Sohodol, comuna 
Lelese, Jud. Hunedoara – 80 
mii lei; 
8. Consolidare Biserica din 
satul Runcu Mare, comuna 
Lelese, Jud. Hunedoara – 140 
mii lei; 
9. Biserica ortodoxă Brad 3, 
municipiul Brad, Jud. 
Hunedoara – 300 mii lei; 
10. Reparaţii curente biserici 
loc. Blăjeni, Jud. Hunedoara 20 
mii lei; 
11. Reparaţii biserici loc. 
Bucureşci, Jud. Hunedoara – 
50 mii lei; 
12. Reparaţii biserici loc. 
Şoimuş, Jud. Hunedoara – 
990 mii lei; 
13. Reparaţii biserici 
loc.Leşnic, com. Veţel, Jud. 
Hunedoara – 500 mii lei; 
14. Reparaţii biserică com. 
Veţel, Jud. Hunedoara – 200 
mii lei; 
15. Reparaţii biserica Vulcez, 
com. Veţel, Jud. Hunedoara – 
500 mii lei; 
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16. Construire biserică loc. 
Muncelu mic, com. Veţel, Jud. 
Hunedoara –300 mii lei; 
17. Biserica Muncelu Mare , 
com. Veţel, Jud. Hunedoara – 
100 mii lei; 
18. Biserica Boia Bârzii, com. 
Veţel, Jud. Hunedoara – 100 
mii lei; 
19. BisericaRuncu Mic, com. 
Veţel, Jud. Hunedoara – 180 
mii lei; 
20. Biserica reformată 
Geoagiu, jud. Hunedoara – 50 
mii lei. 
 
Autori  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

2948.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 100 mii lei pentru 
finalizarea construcţiei la 
Biserica Ortodoxă din oraşul 
Făget, judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Construcţiea este nefinalizată, 
există pericolul de degradare. 
Stadiul finanţării: 27 mld. total, 
executat 10 mld, rest 17 mld. 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2949.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 100 mii lei pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare a complexului 
monahal Româneşti, comuna 
Tomeşti, judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Vasile Blaga   Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 

Investiţia este începută, există 
pericol de degradare a bisericii 
Sursa de finanţare  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
 
 Grupurile Parlamentare  ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2950.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 100 mii lei pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare a complexului 
monahal din comuna Fârdea, 
judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale  PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţia este începută, există 
pericol de degradare a bisericii 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2951.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea 
bugetului  

Investiţia este începută, există 
pericol de degradare a bisericii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului 
 

cu suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare a complexului 
monahal Luncani, comuna 
Tomeşti, judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat 
PDL 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2952.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 100 mii lei pentru 
finanţarea unor lucrări de 
construire a mănăstirii 
Dobreşti, comuna Bara, 
judeţul Timiş. 
 

Investiţia este începută, există 
pericol de degradare a bisericii 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
 
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
 Grupurile Parlamentare ale  PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2953.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 100 mii lei pentru 
finanţarea unor lucrări de 
construire a bisericii 
Bethausen, Comuna 
Bethausen, judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Investiţia este începută, există 
pericol de degradare a bisericii 
/ mănăstirii. 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2954.   
Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului SGG cu suma de 
1.000.000 lei  pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a bisericii 
aflată în cartierul Morilor , 
parohia Sf. Andrei, cu populaţie 
majoritară de rromi 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Zonă defavorizată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2955.   
Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului SGG cu suma de 
650.000 lei  pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a bisericii 
cu hramul Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavril, din cartierul  
Colonie Nuci cu populaţie 
majoritară de rromi 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Zonă defavorizată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2956.  Anexa 3/13  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului SGG cu suma de 
400.000 lei  pentru finalizarea 

Revitalizarea spirituală a 
comunităţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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 lucrărilor de construcţie a bisericii  
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, 
Parohia Barza, comuna Budeşti. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2957.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului SGG cu suma de 
2.500.000 lei  pentru demararea 
lucrărilor de construcţie a bisericii 
Sf. Antim Ivireanul din parohia 
Sf. Antim Ivireanul Râmnicu 
Vîlcea, judeţ Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Revitalizarea spirituală a 
comunităţii 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din  Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2958.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului SGG cu suma de 
2.000.000 lei  pentru demararea 
lucrărilor de construcţie a bisericii 
cu hramul Constantin şi Elena 
din parohia Constantin şi Elena, 
aflată în incinta centrului 
rezidenţial pentru persoane de 
vârsta a III-a  
Râmnicu Vîlcea, judeţ Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2959.   
Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului SGG cu suma de 
200.000 lei  pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a bisericii 
cu hramul Cuvioasa Parascheva, 
Parohia Surpaţi sat Surpaţi, 
comuna Runcu, judeţul Vâlcea 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Revitalizarea spirituală a 
comunităţii 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

2960.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului SGG cu suma de 
2.500.000 lei  pentru demararea 
lucrărilor de construcţie a bisericii 
cu hramul Sf. Calinic, parohia Sf. 
Ierarh Calinic de la Cernica, 
Râmnicu Vâlcea,judeţ Vâlcea.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Revitalizarea spirituală a 
comunităţii 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2961.  Anexa 3/13, Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de constructii la Parohia 
Ortodoxa Brasov Vechi III 
Bartolomeu “Sfantul Trei Ierarhi 

Asigurarea unor condiţii 
normale de desfăşurare a 
serviciului religios. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Vasile, Grigore si Ion” cu sediul 
in Brasov, str Lunga, nr 275, jud 
Braşov 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului. asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2962.  Anexa 3/13, Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de constructii la Parohia 
Ortodoxa Brasov Tractorul III 
“Sfantul Dumitru” str General 
Mociulschi, jud Braşov 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Asigurarea unor condiţii 
normale de desfăşurare a 
serviciului religios. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2963.  Anexa 3/13, Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de constructii la Parohia 
Ortodoxa Brasov Triaj I, jud 
Braşov 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 

Asigurarea unor condiţii 
normale de desfăşurare a 
serviciului religios. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2964.  Anexa 3/13, Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de constructii la Parohia 
Ortodoxa Brasov Tractorul I Sf. 
“Apostoli Petru si Pavel” str. 
Aurel Vlaicu nr. 34, jud Braşov 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea unor condiţii 
normale de desfăşurare a 
serviciului religios. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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2965.  Anexa 3/13, Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de constructii la Parohia 
Ortodoxa Brasov “Buna Vestire”, 
Biserica “Sf. Gheorghe” Str. Zizin 
nr. 3, Brasov, jud Braşov 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea unor condiţii 
normale de desfăşurare a 
serviciului religios. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2966.  Anexa 3/13, Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de constructii la Schitul 
“Sfantul Andrei” , comuna Bran, 
sat Simon, jud. Brasov 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 

Asigurarea unor condiţii 
normale de desfăşurare a 
serviciului religios. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat PDL Gheorghe 
Ialomitianu 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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si Grupul PDL 
2967.  Anexa 3/13 

Secretariatul General al 
Guvernului, Departamentul 
Proiectelor de Infrastructura şi 
Investiţii Straine 

Se propune alocarea sumei de 
2.000.000 mii lei pentru 
ȋnceperea lucrǎrilor la tronsonul 
Comarnic-Braşov, jud Braşov 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului         
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Reprezintǎ o lucrare foarte 
importantǎ pentru zona Braşov-
Prahova cu impact economic 
asupra acestei zonei. 
Sursa de finanţare: 
redistribuirea sumelor cuprinse 
ȋn bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, 
Departamentul Proiectelor de 
Infrastructurǎ şi Investiţii 
Straine 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a 
se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, 
până la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de 
credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor 
Publice redistribuiri de fonduri 
între proiectele înscrise în 
programul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
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500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

2968.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 45 mii lei 
pentru reabilitare şi renovare  
biserica  Acoperământul Maicii 
Domnului, Titan, Str. Prisaca 
Dornei nr.2, sector 3, Bucureşti  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Dotare mobilier 
bisericesc,reconstrucţie gard, 
renovare pictură murală. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2969.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 60 mii lei 
pentru reabilitare şi renovare  
biserica  Adormirea  Maicii 

Dotare mobilier 
bisericesc,reconstrucţie gard, 
renovare pictură murală. 
Sursa de finanţare: fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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Domnului, Titan, Str. 1 
Decembrie 1918, nr.21 A, sector 
3, Bucureşti 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2970.  Anexa 3/ 13  
Secretariatul General al 
Guvernului  

 
  Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 840mii lei  
oentru “Proiect Biserica 
N.Balcescu”, loc. Nalbant, jud. 
Tulcea  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

67

minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2971.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

 
Din suma prevăzută se alocă   
suma de 1.000 mii lei pentru  
finanţarea obiectivului  
Reabilitare biserica Scaioşi,  
sat Scaioşi, comuna Orleşti,  
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Obiectiv nou de investiţii  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

2972.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

 
Din suma prevăzută se alocă   
suma de 50. mii lei pentru  
finanţarea obiectivului  
Finalizare lucrări construcţie la  
biserica cu hramul „Sf.  
Andrei”, cartierul Morilor,  
Râmnicu Vâlcea Râmnicu  
Vâlcea judeţul Vâlcea 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2973.  Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelo 

 
Din suma prevăzută se alocă   
suma de 100 mii lei pentru  
finanţarea obiectivului  
Modernizare/asfaltare drum  
acces la Biserica cu hramul  
„Sfinţii Mihail şi Gavriil”-  
Cetăţuia, Radu de la Afumaţi,  

Biserica cu hramul „Sfinţii  
Mihail şi Gavriil”-Cetăţuia din  
Râmnicu Vâlcea este un  
important loc de pelerinaj  
turistic, mai ales prin prisma  
faptului că aici a fost asasinat  
Radu de la Afumaţi, domnul  
Ţării Româneşti, împreună cu  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Râmnicu Vâlcea judeţul  
Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

fiul său  
  

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2974.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelo 

 
Din suma prevăzută se alocă   
suma de 80 mii lei pentru  
finanţarea obiectivului  
Finalizare lucrări de  
construcţie şi reabilitare la  
biserica cu hramul „Sfinţii  
Mihail şi Gavriil” , cartier  
Goranu, Râmnicu Vâlcea  
judeţul Vâlcea 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Biserica deserveşte o  
importantă comunitate locală şi  
este singura din cartier.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

2975.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

 
Din suma prevăzută se alocă   
suma de 100 mii lei pentru  
finanţarea obiectivului Lucrări  
de reabilitare la biserica din  
Urşani, judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sunt necesare lucrări de  
consolidare a construcţiei şi de  
finalizare a refacerii picturii  
interioare. Biserica este  
monument istoric. Aici îşi  
doarme somnul de veci fostul  
prim ministru al României, I.G.  
Duca.   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2976.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – 
 Alte cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

 
Din suma prevăzută se alocă   
suma de 100 mii lei pentru  
finanţarea obiectivului Lucrări  
de reabilitare la biserica 
Proieni, judeţul Vâlcea 
 

Sunt necesare lucrări de  
refacere a picturii interioare şi  
exterioare. Este un obiectiv  
turistic important al zonei, fiind 
socotit de către istorici ca fiind  
locul în care s-a căsătorit Mihai  
Viteazul cu doamna Stanca. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2977.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 50 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului, pentru 
finanţarea obiectivului 
Reparatii curente biserica  
Valeni   Comuna Zătreni 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
2978.   

Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

 
Din suma prevăzută se alocă   
suma de 5000 mii lei pentru  
finanţarea obiectivului  
Construcţie Biserică 
Măldăreşti de Jos judeţul  
Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investiţii  
Sumele sunt necesare pentru  
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2979.  Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

 
Din suma prevăzută se alocă   
suma de 600 mii lei pentru  
finanţarea obiectivului  
Reparaţii şi consolidări  
biserici, com. Fârtăţeşti judeţul  
Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Continuare obiectiv de investiţii  
Sumele sunt necesare pentru  
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2980.  Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

 
Din suma prevăzută se alocă   
suma de 150 mii lei pentru  
finanţarea obiectivului  
Renovare Biserica cu hramul  
Sf.Treime, oraş Berbeşti,  
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii  
Sumele sunt necesare pentru  
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2981.   
Anexa 3/13/02 –  

 
Din suma prevăzută se alocă   

Continuare obiectiv de investiţii  
Sumele sunt necesare pentru  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

suma de 100 mii lei pentru  
finanţarea obiectivului  
Renovare Biserica Sf. Nicolae,  
oraş Berbeşti, judeţul Vâlcea   
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2982.  Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al 
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

 
Din suma prevăzută se alocă   
suma de 250 mii lei,   
pentru finanţarea obiectivului  
„Reabilitare casă parohială 
Biserica Muereasca”, comuna  
Muereasca, judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Continuare obiectiv de investiţii  
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

2983.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

 
Din suma prevăzută se alocă   
suma de 350 mii lei,  pentru  
finanţarea obiectivului  
„Finalizare construcţie biserica  
cu hramul „Împăratul  
Constantin şi mama sa  
Elena”, parohia Poiana”,  
comuna Perişani, judeţul  
Vâlcea   
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Construcţia acestui locaş s-a  
făcut cu sprijinul cetăţenilor şi  
mai sunt de executat lucrări de  
tencuieli exterioare şi  
interioare, ziduri de  
împrejmuire, introducerea  
curentului electric în biserică.  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2984.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  

 
Din suma prevăzută se alocă   
suma de 150 mii lei,  pentru  

Str. Mihai Eminescu nu a mai  
fost prinsă într-un program de  
reabilitare de peste 40 de ani.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

finanţarea obiectivului  
„Finalizare construcţie biserica  
„Adormirea Maicii Domnului”,  
parohia Băloiu-Geamăna, sat  
Obogeni”, comuna Stoileşti,  
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Deserveşte atât comunitatea,  
cât şi turiştii veniţi la tratament  
în Băile Govora. 

(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2985.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 50 mii lei,  pentru 
finanţarea obiectivului 
„Finalizare lucrări de 
construcţie capelă Biserica 
Boişoara,” comuna Boişoara, 
judeţul Vâlcea. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Comunitatea locală a luat  
decizia construirii unei biserici  
deoarece singura biserică din  
localitate, construită din lemn şi 
veche de peste 300 de ani, nu  
mai poate deservi cele 3 sate  
ale comunei (Geamăna, Băloi,  
Obogeni) – în total 250 de  
familii.   
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 

2986.  Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelo 

 
Din suma prevăzută se alocă   
suma de 60 mii lei,  pentru  
finanţarea obiectivului  
„Reabilitare biserica cu hramul  
„Sf. Nicolae”, cătun Chituci,  
sat Olteanca,” comuna  
Glăvile, judeţul Vâlcea   
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii  
Sumele sunt necesare pentru  
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2987.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  

 
Din suma prevăzută se alocă   
suma de 300 mii lei,  pentru  

Continuare obiectiv de investiţii  
Sumele sunt necesare pentru  
imbunatăţirea activităţii cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

finanţarea obiectivului  
„Finalizare construcţie biserica  
cu hramul „Sfinţii Împăraţi  
Constantin şi Elena” din satul  
Berislăveşti”, comuna  
Berislăveşti, judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

  (conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2988.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  cheltuieli, 
art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

 
Din suma prevăzută se alocă   
suma de 150 mii lei,  pentru  
finanţarea obiectivului  
„Finalizare construcţie biserica 
Adormirea Maicii Domnului”,  
parohia Băloiu-Geamăna, sat  
Obogeni”, comuna Stoileşti,  
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Str. Mihai Eminescu nu a mai  
fost prinsă într-un program de  
reabilitare de peste 40 de ani.  
Deserveşte atât comunitatea 
cât şi turiştii veniţi la tratament  
în Băile Govora.  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 

2989.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 700 mii lei,  pentru 
finanţarea obiectivului 
„Finalizare construcţie biserica 
cu hramul „Sf. Mihail şi 
Gavriil”, cătun Marineşti, sat 
Olteanca,” comuna Glăvile, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii  
Sumele sunt necesare pentru  
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2990.   Din suma prevăzută se alocă   Continuare obiectiv de investiţii  Se propune respingerea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

suma de 60 mii lei,  pentru  
finanţarea obiectivului  
„Reabilitare biserica cu hramul  
„Cuvioasa Parascheva”, sat  
Olteanca – centru”, comuna  
Glăvile, judeţul Vâlcea   
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
  

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2991.   
 
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă   
suma de 150 mii lei,  pentru  
finanţarea obiectivului  
„Continuare lucrări de  
construcţie biserica cu hramul  
„Adormirea Maicii Domnului”,  
sat Stupărei, „comuna  
Mihăeşti, judeţul Vâlcea   
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

Continuare obiectiv de investiţii  
Sumele sunt necesare pentru  
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 

2992.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă   
suma de 50 mii lei,  pentru  
finanţarea obiectivului „Lucrări  
de reabilitare la Biserica cu  
hramul „Sf. Nicolae”, parohia  
Bârseşti”, comuna Mihăeşti,  
judeţul Vâlcea   
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Construcţia este realizată în  
proporţie de 60%. Lucrările nu  
pot fi finalizate din lipsă de  
fonduri.  
 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2993.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  

Din suma prevăzută se alocă   
suma de 100 mii lei,  pentru  
finanţarea obiectivului  

Continuare obiectiv de investiţii  
Sumele sunt necesare pentru  
imbunatăţirea activităţii cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
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Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

„Construcţie biserică la  
Seminarul teologic „Sf.  
Nicolae”,” Râmnicu Vâlcea,  
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

  (conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2994.   
Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  
59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 606,064 mii lei,   
pentru finanţarea obiectivului  
„Continuare lucrări de  
construcţie Biserica „Sf. Mihail  
şi Gavriil”, parohia Colonie  
Nuci,” Râmnicu Vâlcea,  
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Sumele sunt necesare pentru  
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

2995.  Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul 59 – 
Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă   
suma de 150 mii lei,  pentru  
finanţarea obiectivului  
„Continuare lucrări de  
construcţie acoperiş la  
Biserica „Sf. Andrei”, parohia  
Sf. Andrei,” Râmnicu Vâlcea,  
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2996.   
Anexa 3/13/02 –  
Secretariatul General al  
Guvernului –Grupa/Titlul  

 
Din suma prevăzută se alocă   
suma de 100 mii lei,  pentru  
finanţarea obiectivului „Lucrări  

Continuare obiectiv de investiţii  
(biserica deserveşte 250  
enoriaşi şi funcţionează fără 
acoperiş din anul 2008)  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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59 – Titlul X – Alte  
cheltuieli, art. 12 –  
Susţinerea cultelor 

de reabilitare la Biserica cu  
hramul „Sf. Nicolae”, parohia  
Sf. Nicolae,” Râmnicu Vâlcea,  
judeţul Vâlcea   
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

  de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

2997.   
Guvernul României  
Secretariatul General al  
Guvernului  
Anexa 3/13 

Reabilitare chilii si Catedrala  
de la Centrul Eparhial Rm.  
Vâlcea  
Suma necesară: 1.000.000 lei  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Cofinanţare la proiectul de  
reabilitare a Centrului Eparhial,  
Sursa de finanţare:  Fondul de  
rezervă al Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

2998.   
Guvernul României  
Secretariatul General al  
Guvernului  
Anexa 3/13 

 
Construire chilii   
Sfânta Mănăstire Surupatele ,  
comuna Frânceşti, judeţul  
Vâlcea  
Suma necesară: 500.000 lei   
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  

2999.  Guvernul României  
Secretariatul General al  
Guvernului  
Anexa 3/13 

Restaurare si conservare la  
Sfânta Biserica cu Hramul  
„Sfinţii Trei Ierarhi”, sat  
Genuneni,  comuna Frânceşti,  
judeţul Vâlcea  
Suma necesară: 200.000 lei   
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  
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drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

3000.   
Guvernul României  
Secretariatul General al  
Guvernului  
Anexa 3/13 

Restaurare picturii la Sfânta  
Mânăstire cu Hramul „ Intrarea  
Maicii Domnului In Biserica”,  
satul Mierlesti  comuna  
Barbatesti, judeţul Vâlcea  
Suma necesară: 200.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  

3001.   
Guvernul României  
Secretariatul General al  
Guvernului  

Restaurare picturii la Sfânta 
Mânăstire cu Hramul „ Intrarea 
Maicii Domnului In Biserica”, 
satul Bodesti,  comuna 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  
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Anexa 3/13 Barbatesti, judeţul Vâlcea 
Suma necesară: 200.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

3002.   
Guvernul României  
Secretariatul General al  
Guvernului  
Anexa 3/13 

Restaurare picturii la Sfânta 
Mânăstire cu Hramul „ Buna 
Vestire”, satul Maleni  comuna 
Barbatesti, judeţul Vâlcea 
Suma necesară: 200.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat.  
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Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

3003.  Secretariatului General al 
Guvernului –Anexa nr. 3/ 13/02 
cap. 5001, grupa 59, titlul X, 
articolul 13, Contribuţia statului 
pentru sprijinirea Bisericii 
Ortodoxe Române din afara 
graniţelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului –Contribuţia 
statului pentru sprijinirea Bisericii 
Ortodoxe Române din afara 
graniţelor  cu suma de 36 000 mii 
lei. 
Iniţiator: 
Senator PDL Viorel Badea 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţlor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului, respectiv 
triplarea sumei destinate 
sprijinirii Bisericii Ortodoxe 
Române din afara graniţelor, 
având în vedere faptul că 
numărul românilor din 
străinătate este într-o continuă 
creştere iar păstrarea identităţii 
spirituale este singurul pol de 
uniune pentru românii din 
străinătate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3004.  Secretariatului General al 
Guvernului –Anexa nr. 3/ 13/02 
cap. 5001, grupa 59, titlul X, 
articolul 13, Contribuţia statului 
pentru sprijinirea Bisericii 
Ortodoxe Române din afara 
graniţelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului –Contribuţia 
statului pentru sprijinirea Bisericii 
Ortodoxe Române din afara 
graniţelor  cu suma de 176 mii 
lei, pentru Parohia Ortodoxă 
Română cu hramul „Sfântul Iosif 
Mărturisitorul din Maramureş”, 
din Lagos, Portugalia. 
Iniţiator: 
Senator PDL Viorel Badea 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în 
vedere faptul că Parohia 
Ortodoxă Română cu hramul 
„Sfântul Iosif Mărturisitorul din 
Maramureş”, din Lagos, 
Portugalia are nevoie urgentă 
de lucrări de renovare 
interioară şi exterioară. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Guvernului 
3005.  Secretariatului General al 

Guvernului –Anexa nr. 3/ 13/02 
cap. 5001, grupa 59, titlul X, 
articolul 13, Contribuţia statului 
pentru sprijinirea Bisericii 
Ortodoxe Române din afara 
graniţelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului –Contribuţia 
statului pentru sprijinirea Bisericii 
Ortodoxe Române din afara 
graniţelor,  cu suma de 13.200 
mii lei, pentru Catedrala 
Episcopală a Episcopiei 
Ortodoxe Române a Spaniei şi 
Portugaliei din Madrid, Spania. 
Iniţiator: 
Senator PDL Viorel Badea 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului, în vederea 
construirii Catedralei 
Episcopale a Episcopiei 
Ortodoxe Române a Spaniei şi 
Portugaliei din Madrid, Spania 
având în vedere faptul că 
reprezintă un obiectiv de 
investiţii cu impact social foarte 
important. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3006.  Secretariatului General al 
Guvernului –Anexa nr. 3/ 13/02 
cap. 5001, grupa 59, titlul X, 
articolul 13, Contribuţia statului 
pentru sprijinirea Bisericii 
Ortodoxe Române din afara 
graniţelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului –Contribuţia 
statului pentru sprijinirea Bisericii 
Ortodoxe Române din afara 
graniţelor,  cu suma de 1.760 mii 
lei, pentru Biserica Ortodoxă 
Română cu hramul Sf. Ilie 
Tesviteanul din Verona, Italia. 
 
Iniţiator: 
Senator PDL Viorel Badea 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului, în vederea 
construirii Bisericii Ortodoxe 
Române cu hramul Sf. Ilie 
Tesviteanul din Verona, Italia, 
având în vedere faptul că 
reprezintă un obiectiv de 
investiţii cu impact social foarte 
important. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3007.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 3.500 
mii lei pentru finalizarea 
construcţiei ansamblului 
bisericesc-social,  cu hramul 
„Sfântul Arhidiacon şi Întâiul 
Mucenic Ştefan“, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amendamentului pentru 
finalizarea construcţiei acestui 
ansamblu bisericesc -social, 
având în vedere următoarele: 
1.  ansamblul este amplasat 
într-o zonă considerată a fi 
poarta de intrare atât în 
Municipiul Constanţa cât şi în 
Dobrogea (Gara C.F.R, 
Autogară, Portul Constanţa 
precum şi şoseaua ce leagă 
oraşul de staţiunile din sudul 
litoralului).  
2.Ansamblul sus-menţionat se 
doreşte a fi atât o carte de 
vizită pentru această parte a 
ţării, unde a propovăduit Sfântul 
Apostol Andrei, cât şi un 
complex social-filantropic. 
3.Acesta cuprinde clădirea 
propriu-zisă a bisericii, subsol, 
demisol, spaţii anexe, 
măsurând peste 2.500 m2 utili, 
fiind de altfel cel mai mare din 
Dobrogea. 
4. Clădirea bisericii propriu-zisă 
este expresia exterioară a 
arhitecturii ortodoxe din zona 
Munteniei şi a Dobrogei. Ea are 
un regim de înălţime echivalent 
cu P+10 etaje, având 5 turle.  
5. La subsolul bisericii va 
funcţiona un atelier de croitorie 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Iniţiator: 
Senator PDL Chiru Gigi Christian 
 
 
  Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

pentru veşminte bisericeşti, 
unde vor lucra un număr de 
circa 10 persoane, angajate din 
rândul şomerilor. La demisol, 
pe o suprafaţă de circa 300 mp, 
va funcţiona o cantină pentru 
cazurile sociale din zonă şi nu 
numai, în care vor servi zilnic 
masa până la 100 de persoane, 
deservite de personal angajat 
tot din rândul şomerilor. 
6. În spaţiile anexe vor fi 
amenajate locuri de cazare 
(peste 15 la număr) pentru 
persoanele din alte părţi ale 
ţării, venite în zona Constanţei 
şi care solicită acest lucru din 
diverse motive: le sunt furate 
documentele şi banii, nu sunt 
remunerate după o vară lucrată 
pe litoral sau la alte munci 
efectuate pe teritoriul Dobrogei, 
ş.a. Acestea vor fi cazate 
pentru o anumită perioadă 
(câteva zile), timp în care se va 
încerca rezolvarea problemelor 
cu care se confruntă. Tot 
pentru aceste persoane, dar şi 
pentru  oricare alte cazuri  
sociale,   vor funcţiona şi 
câteva cabinete medicale 
(medicină generală, 
stomatologie, psihologie, etc.). 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

3008.  Secretariatul General al 
Guvernului Anexa nr. 3/13  
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 1.000.000 lei  pentru 
sediul Protoeriei Ploieşti din 
Bdul. Independenţei  Municipiul 
Ploieşti Judeţul Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Senator PDL Volosevici Andrei 
Liviu şi Grupurile Prlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3009.  Secretariatul General al 
Guvernului Anexa nr3/13 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 10.000.000 lei  pentru 
Biserica Maica Precista  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
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 Municipiul Ploieşti 
Judeţul Prahova 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Senator PDL Volosevici Andrei 
Liviu şi Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

reparaţii capitale, conform 
devizului aprobat de Ministrul 
Culturii şi de Arhiepiscopia 
Bucureştilor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3010.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 40 000 
RON pentru Biserica Ortodoxă 
Bata, localitatea Bata, jud. Arad 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3011.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 70 000 
RON pentru Biserica Ortodoxă 
Căpâlnaş, loc. Birchiş, judeţ Arad
 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3012.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 10 000 
RON pentru Biserica Ortodoxă 
Petriş, loc. Petriş, judeţ Arad 
 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3013.  Secretariatul General al Se propunere suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

95

Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 60 000 
RON pentru Biserica Ortodoxă 
Vărădia de Mureş, loc. Vărădia 
de Mureş, judeţ Arad 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3014.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 150 
000 RON pentru Capelă Vărădia 
de Mureş, loc. Vărădia de Mureş, 
judeţ Arad 
 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, Grupurile 
Parlamentare PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3015.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 10 000 
RON pentru Biserica Ortodoxă 
Ususău, loc. Ususău, judeţ Arad 
Iniţiator: 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3016.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 10 000 
RON pentru Biserica Ortodoxă 
Felnac, loc. Felnac, judeţ Arad 
 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3017.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 150 
000 RON pentru Biserica 
Ortodoxă Semlac, loc. Semlac, 
judeţ Arad 
 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3018.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 100 
000 RON pentru Biserica 
Penticostală Semlac, loc. 
Semlac, judeţ Arad 
 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3019.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 50 000 
RON pentru Biserica Ortodoxă 
Macea, loc. Macea, judeţ Arad 
 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3020.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Capitol 67.01 al Guvernului cu suma de 50 000 
RON pentru Biserica Ortodoxă 
Variaşu Mare, loc. Iratoş, judeţ 
Arad 
 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

3021.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 10 000 
RON pentru Capelă Iratoş, loc. 
Iratoş, judeţ Arad 
 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

3022.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 200 
000 RON pentru Biserica 
Ortodoxă Hramul Naşterea Maicii 
Domnului, Parohia Ortodoxă 
Română Sîntana II, loc. Sântana, 
judeţ Arad 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

3023.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 200 
000 RON pentru Biserică 
Ortodoxă nouă în Parohia 
Ortodoxă  Română Curtici, loc. 
Curtici, judeţ Arad 
 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3024.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 200 
000 RON pentru Biserica 
Ortodoxă Hramul Sfântul Andrei 
Pecica II, loc. Pecica, judeţ Arad 
 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

3025.  Secretariatul General al Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 50 000 
RON pentru Biserica Ortodoxă 
Secusigiu, loc. Secusigiu, judeţ 
Arad 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

3026.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 50 000 
RON pentru Biserica Ortodoxă 
Satu Mare, loc. Secusigiu, judeţ 
Arad 
 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare la Casa Parohială. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

3027.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 50 000 
RON pentru Biserica Ortodoxă 
Sârbă Satu Mare , loc. 
Secusigiu, judeţ Arad 
 
Iniţiator: 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare la Casa Parohială. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

3028.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 50 000 
RON pentru Biserica Ortodoxă 
Sânpetru German, loc. 
Secusigiu, judeţ Arad 
 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare la Casa Parohială. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

3029.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 50 000 
RON pentru Biserica 
Penticostală Secusigiu, loc. 
Secusigiu, judeţ Arad 
 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

3030.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Capitol 67.01 al Guvernului cu suma de 50 000 
RON pentru Biserica Ortodoxă 
Munar, loc. Secusigiu, judeţ Arad 
 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

construcţie Casă Prăznuire. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3031.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 320 
000 RON pentru Biserica 
Ortodoxă Zăbrani, loc. Zăbrani, 
judeţ Arad 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3032.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 450 
000 RON pentru Biserica 
Romano Catolică Zăbrani, loc. 
Zăbrani, judeţ Arad 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3033.  Secretariatul General al 
Guvernului – anexa nr. 3/13 
Capitol 67.01 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului cu suma de 30 000 
RON pentru Biserica Ortodoxă 
Șagu, loc. Șagu, judeţ Arad 
 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator 
PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetar aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3034.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
48,14 mii lei pentru Parohia 
Alba Iulia-Cartier Nou I - 
continuare lucrări, Municipiul 
Alba-Iulia, Jud. Alba 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma solicitat este necesară 
pentru finalizarea construcţiei 
care a ajuns la stadiul fundaţie 
+demisol. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

recunoscute din România. 
 

3035.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
145,44 mii lei pentru Parohia 
Alba Iulia-Seminar Teologic 
obiectiv în continuare, 
Municipiul Alba-Iulia, jud. 
Alba. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea construcţiei 
care a ajuns la stadiul Cota 
+5,0 m. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3036.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
33,15 mii lei pentru Parohia 
Alba Iulia-Centru II-obiectiv în 
continuare, Municipiul Alba- 
Iulia, Jud. Alba. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finisaje. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3037.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

35,98 mii lei pentru Parohia 
Ţelna, Jud. Alba-continuare 
lucrări. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

care este ridicată la roşu. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3038.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
155 mii lei pentru Parohia 
Teleac, Jud. Alba - obiectiv de 
investiţii în continuare. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei 
care este la stadiul de fundaţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3039.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
130,28 mii lei pentru Parohia 
Sebeş V, Localitatea Sebeş, 
jud. Alba-continuare lucrări. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
efectuarea finisajelor. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3040.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General 
alGuvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de21,88 
mii lei pentru Parohia 
Sebeş VII, localitatea Sebeş, 
Jud. Alba-obiectiv de investiţii 
în continuare. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei 
ajunsă la Cota + 5,0 m. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3041.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
16,47 mii lei pentru Parohia 
Sebeş VI, localitatea Sebeş, Jud. 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
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cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Alba- finalizarea 
lucrărilor. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3042.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
185,27 mii lei pentru Parohia 
Livezile, jud. Alba- obiectiv de 
investiţii în continuare. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
realizarea cupolelor. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

recunoscute din România. 
 

3043.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
49,40 mii lei pentru Parohia 
Decea, Jud. Alba-continuarea 
lucrărilor. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei 
ajunsă la stadiul de fundaţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3044.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
16,47 mii lei pentru Parohia 
Fărău, jud. Alba-obiectiv în 
continuare. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei 
ajunsă la stadiul de fundaţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3045.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
125 mii lei pentru Parohia 
Aiud „Sf. Cruce”, localitatea 
Aiud, jud. Alba-continuarea 
lucrărilor. 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei 
ajunsă la Cota + 4,0 m. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

al Guvernului pe anul 2013. unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3046.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
78,73 mii lei pentru Parohia 
Veseuş, Jud. Alba- obiectiv de 
investiţii în continuare. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei 
ajunsă la stadiul de fundaţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3047.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
27,40 mii lei pentru Parohia 
Blaj-Berc, Jud. Alba- obiectiv 
de investiţii în continuare. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
ridicată la roşu. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3048.  Anexa 3/13/02 Din suma prevăzută se Suma solicitată este necesară Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

propune alocarea sumei de 
20,20 mii lei pentru Parohia 
Lunca, Jud. Alba- obiectiv de 
investiţii în continuare. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru finalizarea investiţiei, 
realizarea cupolelor. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3049.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului Grupa/Titlul 59-Titlul 
X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
2,48 mii lei pentru 
ParohiaSohodol, Jud. Alba 
continuarea 
lucrărilor 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
efectuarea finisajelor.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3050.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
52,74 mii lei pentru 
Mănăstirea Muncel, Jud. 
Alba- obiectiv de investiţii în 
continuare.  
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
efectuarea finisajelor 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3051.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
46,05 mii lei pentru 
Mănăstirea Măgina, Jud. Alba 
continuare 
lucrări 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei 
ajunsă la stadiul de fundaţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3052.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
20,08 mii lei pentru Parohia 
Reciu, Jud. Alba - obiectiv de 
investiţii în continuare. 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei 
ajunsă la stadiul de fundaţie. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
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Art.12-Susţinerea cultelor Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3053.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
157,57 mii lei pentru Parohia 
Alba Iulia-Dealul Furcilor, 
Municipiul Alba Iulia, Jud. 
Alba- obiectiv de investiţii în 
continuare. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei 
ajunsă la Cota + 6,0 m. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3054.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
13,93 mii lei pentru Parohia 
Ocna Mureş IV, localitatea 
Ocna Mureş, Jud. Alba 
continuare 
lucrări de 
construcţie. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei 
ajunsă la stadiul de fundaţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3055.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
29,32 mii lei pentru Parohia 
Petreşti II, localitatea Petreşti, 
Jud. Alba.- continuare lucrări 
de construcţie. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
ridicată la roşu. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3056.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
30,23 mii lei pentru Parohia 
Stremţ II, localitatea Stremţ, 
Jud. Alba- continuare lucrări 
de construcţie. 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
realizarea turlelor. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

al Guvernului pe anul 2013. unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3057.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
101,29 mii lei pentru Parohia 
Rădeşti, Jud. Alba- continuare 
lucrări de construcţie. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
realizarea turlelor. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3058.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
12,37 mii lei pentru Parohia 
Vama Seacă, filia Silivaş, Jud. 
Alba- obiectiv de investiţii în 
continuare. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
efectuarea finisajelor 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3059.  Anexa 3/13/02 Din suma prevăzută se Suma solicitată este necesară Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

propune alocarea sumei de 3,71 
mii lei pentru Parohia 
Aiud-Spital, Municipiul Aiud, 
Jud. Alba. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru finalizarea investiţiei 
ajunsă la stadiul de fundaţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3060.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de pictură la Parohia 
Sebeş-Spital, localitatea 
Sebeş, Jud. Alba. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Suma solicitată serveşte la 
finalizarea lucrărilor de pictură 
realizate doar în proporţie de 
50%.. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3061.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
150 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de pictură la 
Parohia Lunca Mureşului, Jud. 
Alba. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  

Suma solicitată serveşte la 
finalizarea lucrărilor de pictură 
realizate doar în proporţie de 
60%. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3062.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
11,25 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de pictură la 
Parohia Şpălnaca, Jud. Alba. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată serveşte la 
finalizarea lucrărilor de pictură 
realizate doar în proporţie de 
50%. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3063.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 

Suma solicitată serveşte la 
finalizarea lucrărilor de pictură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

16,50 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de pictură la 
Parohia Ocoliş, Jud. Alba. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

realizate doar în proporţie de 
50%. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3064.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
77,40 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de pictură la 
Parohia Ocna Mureş I, 
localitatea Ocna Mureş, Jud. 
Alba 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Suma solicitată serveşte la 
finalizarea lucrărilor de pictură 
realizate doar în proporţie de 
10%. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3065.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
83 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de pictură la 
Parohia Ocna Mureş III, 
localitatea Ocna Mureş, Jud. 
Alba 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 

Suma solicitată serveşte la 
finalizarea lucrărilor de pictură 
realizate doar în proporţie de 
10% 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3066.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
18,04 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de pictură la 
Parohia Uioara de Sus, Jud. 
Alba 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată serveşte la 
finalizarea lucrărilor de pictură 
realizate doar în proporţie de 
70% 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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3067.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
48,28 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de pictură la 
Parohia Burzoneşti-Lazuri – 
Câmpeni, Jud. Alba 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată serveşte la 
finalizarea lucrărilor de pictură 
realizate doar în proporţie de 
5% 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3068.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul X-Alte 
cheltuieli 
Art.12-Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se 
propune alocarea sumei de 
7,61 mii lei 
pentru realizarea lucrărilor de 
pictură la Parohia Trifeşti, 
Jud. Alba 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Suma solicitată serveşte la 
finalizarea lucrărilor de pictură 
realizate doar în proporţie de 
20% 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

3069.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
pentu susţinerea cultelor,  
pentru continuarea lucrărilor de 
reabilitare şi amenajare a 
Complexului Mănăstirii Ortodoxe 
Sârbe ”Sfântul Gheorghe”, sat 
Mănăstire, Com. Birda, Jud. 
Timiş, cu suma 950 mii lei.   
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 

Motivare: Mănăstirea este 
declarată monument istoric, 
datând din sec. XV, suma 
cerută fiind destinată continuării 
reabilitării şi amenajării 
complexului mănăstirii. Pentru 
acest obiectiv este întocmit 
proiectul tehnic aferent. 
Menţiune: lucrările de 
reabilitare şi amenajare  a 
Complexului au început cu 
mulţi ani în urmă, nefiind 
finalizate nici până astăzi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat Slavomir 
GVOZDENOVICI, 
Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3070.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
pentru susţinerea cultelor, pentru 
începerea reabilitării şi 
amenajării Bisericii Ortodoxe 
Sârbe Ciacova, oraşul Ciacova, 
jud. Timiş, cu suma 600 mii lei . 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 

Motivare: Biserica este 
declarată monument  cultural şi 
istoric (din 1786), recent fiind 
grav afectată în urma unui 
incendiu devastator. Suma 
cerută este destinată lucrărilor 
de reabilitare şi consolidare - 
reparaţii capitale, proiectul 
tehnic respectiv fiind întocmit. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat Slavomir 
GVOZDENOVICI, 
Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3071.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
pentru unităţile de cult, pentru 
continuarea lucrărilor la 
consolidarea şi  reabilitarea 
Mănăstirii Zlatiţa, sat Zlatiţa, 
comuna Socol, jud. Caraş-
Severin, cu suma de 650 mii lei . 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
deputat Slavomir  
GVOZDENOVICI, Grupul 
Parlamentar al Minorităţilor 

Motivare: Mănăstirea datează 
de la începutul secolului XIII, 
având o deosebită valoare 
spirituală, culturală şi istorică, 
fiind întemeiată de Sf.Sava, 
primul arhiepiscop al sârbilor. 
Actualmente viaţa monahală 
fiind reînoită. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Naţionale 
3072.  SECRETARIATUL GENERAL 

AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suma de 29.760 mii 
lei pentru Mânăstirea „Adormirea 
Maicii Domnului”, comuna 
Răchitoasa, judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PNL Marcu Viorica 

Suma este necesară pentru 
consolidarea-restaurarea celor 
cinci pavilioane, a clopotniţei, a 
zidului de incintă şi turnuri, cât 
şi pentru amenajarea terenului, 
asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului, proiectarea şi 
asistenţa tehnică.  
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 

3073.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suma de 1.174.580 
lei pentru achiziţionarea unui 
imobil în care să se organizeze 
un „Aşezământ social – Azil de 
noapte Precista” pe lângă 
Mânăstirea Râşca, judeţul 
Suceava. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 

Suma este necesară pentru 
consolidarea-restaurarea celor 
cinci pavilioane, a clopotniţei, a 
zidului de incintă şi turnuri, cât 
şi pentru amenajarea terenului, 
asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului, proiectarea şi 
asistenţa tehnică.  
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
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Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PNL Viorica Marcu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Deputat PNL Ciubotaru Lucian 
Senator PNL Dragoş Luchian 

 

3074.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
 

 Se suplimeanteaza cu 5 
numarul de 
posturi pentru judetul Salaj adica 
de la 530 la 535 posturi pentru 
episcopie nou infiintata. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale a Camerei 
Deputatilor, Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
minoritati a Senatului  
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale a Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte si minoritati a Senatului  
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Episcopie nou înfiintată, 
posturi necesare pentru 
această institutie. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului 
de Stat pentru Culte) decide 
asupra repartizării sumelor pe 
unitaţi de cult, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2002 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

3075.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia ”Sf. Cuv. Atanasie 
Atonitul” din Leganes din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
”Sf. Cuv. Atanasie Atonitul” din 
Leganes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3076.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul” din Lleida din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Naşterea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din Lleida din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
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Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

3077.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel 
Nou de la Partoş” din Leon din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel 
Nou de la Partoş” din Leon din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3078.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Treime” din 
Logroño, La Rioja din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii cult: Parohia 
„Sfânta Treime” din Logroño, 
La Rioja din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01- 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3079.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Prea Sfânta Fecioară 
Maria” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Parohia „Prea Sfânta Fecioară 
Maria” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3080.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia ”Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”  din Carabanchel, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia ”Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”  din Carabanchel, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3081.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ioan 
Botezătorul”  din Malaga din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ioan Botezătorul”  din 
Malaga din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
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Portugaliei apartinand B.0.R. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3082.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Cuv. Teodora de la 
Sihla” din  Manresa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Cuv. Teodora de la 
Sihla” din  Manresa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3083.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios 
Gheorghe Hozevitul"  din 
Manzanares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Gheorghe 
Hozevitul"  din Manzanares din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
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disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

3084.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Întâmpinarea 
Domnului”  din Mejorada del 
Campo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  : 
Parohia „Întâmpinarea 
Domnului”  din Mejorada del 
Campo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3085.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Români”  din 
Mostoles din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfinţii Români”  din Mostoles 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
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3086.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Motril, Granada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Motril, Granada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3087.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” 
din Murcia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” 
din Murcia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3088.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Evanghelist 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamente propuse/Autori Motivatia amendamentului Motivatia admiterii/respingerii 
 

140

13 /27 capitolul  6701  
 

Parohia „Sfântul Evanghelist 
Luca”  din Palma de Mallorca din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Luca”  din Palma de Mallorca 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona 
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3089.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Minunea Sfântului 
Arhanghel Mihail în Colose” din 
Barañain, Navarra din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Minunea Sfântului Arhanghel 
Mihail în Colose” din Barañain, 
Navarra din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 3 / 13 / 
02,  capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

 
 
 



ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 
 

ORDONATOR: 3/13 vol. 9 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

3090.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Anastasia Romana"  din Parla 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Anastasia Romana"  din Parla 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3091.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Stelian, 
ocrotitorul copiilor”  din Pilar de la 
Horadada din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Stelian, 
ocrotitorul copiilor”  din Pilar de 
la Horadada din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2 -

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

2013.  
 

3092.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Soborul Maicii 
Domnului”  din Puerto de 
Sagunto din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
  

 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Soborul Maicii Domnului”  din 
Puerto de Sagunto din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3093.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia de limbă ucrainiană 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia de limbă ucrainiană 
„Sfântul Ierarh Nicolae" din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 3 -

 „Sfântul Ierarh Nicolae" din 
Reus din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Reus din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3094.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Scărarul”  din Requena din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Ioan Scărarul”  
din Requena din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3095.    la Secretariatul General al Alocarea sumei de 20.000 lei Sustinerea intretinerii si Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 4 -

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Mina” din Rivas Vaciamadrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Mina” din Rivas Vaciamadrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3096.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Vasile cel 
Mare” din Salamanca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Vasile cel 
Mare” din Salamanca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 5 -

 
3097.    la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mucenic 
Sebastian"  din Donostia-San 
Sebastian din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mucenic 
Sebastian"  din Donostia-San 
Sebastian din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3098.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii şi Drepţii Părinţi 
Ioachim şi Ana"  din San 
Sebastian de los Reyes din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii şi Drepţii Părinţi 
Ioachim şi Ana"  din San 
Sebastian de los Reyes din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 6 -

Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

/titlul 01-cheltuieli curente. 

3099.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia  „Sfinţii Apostoli Petru si 
Pavel”  din Santander din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia  „Sfinţii Apostoli Petru si 
Pavel”  din Santander din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3100.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios 
Gheorghe de la Cernica” din 
Segovia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Gheorghe de la 
Cernica” din Segovia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 7 -

 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

2013.  
 

3101.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Dimitrie 
Basarabov”  din Sevilla din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dimitrie 
Basarabov”  din Sevilla din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3102.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Mucenici Epictet 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 8 -

13 /27 capitolul  6701  
 

Parohia „Sfinţii Mucenici Epictet 
și Astion” din Sigüenza, 
Guadalajara din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

și Astion” din Sigüenza, 
Guadalajara din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3103.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Ghelasie 
de la Râmeţ” din Solsona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Ghelasie de la 
Râmeţ” din Solsona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grup Parlamentar PP-DD 
 

3104.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Antim 
Ivireanul” din Soria din cadrul  

Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” 
din Soria din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3105.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Talavera de la Reina, 
Toledo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de : Parohia 
„Pogorârea Sfântului Duh”  din 
Talavera de la Reina, Toledo 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

/titlul 01-cheltuieli curente 

3106.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Tarancon, 
Cuenca din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Tarancon, Cuenca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3107.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Ierarhi Calinic de 
la Cernica şi Fructuosus de 
Tarragona” din  Tarragona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfinţii Ierarhi Calinic de la 
Cernica şi Fructuosus de 
Tarragona” din  Tarragona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

2013.  
 

3108.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Buna Vestire”  din 
Municipiul: Adeje, Provincia: 
Santa Cruz De Tenerife din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Buna Vestire”  din 
Municipiul: Adeje, Provincia: 
Santa Cruz De Tenerife din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3109.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Nichifor 
Mărturisitorul”  din Teruel din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Nichifor 
Mărturisitorul”  din Teruel din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3110.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului”  din Toledo din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului”  din Toledo din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3111.    la Secretariatul General al Alocarea sumei de 20.000 lei Sustinerea intretinerii si Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mucenic Mina” 
din Tomelloso, Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mucenic Mina” 
din Tomelloso, Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3112.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Mare Mucenic 
Panteleimon” din Torrejon de 
Ardoz, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sf. Mare Mucenic Panteleimon” 
din Torrejon de Ardoz, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

3113.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfantul Efrem cel Nou”  
din Torrent din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfantul Efrem cel Nou”  din 
Torrent din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3114.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Efrem Sirul”  din La 
Zenia, Orihuela Costa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Efrem Sirul”  din La 
Zenia, Orihuela Costa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

/titlul 01-cheltuieli curente. 

3115.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfintii Mărturisitori 
Visarion, Sofronie si Oprea”din 
Valdemoro din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfintii Mărturisitori 
Visarion, Sofronie si Oprea”din 
Valdemoro din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3116.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil” din Valencia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil” din Valencia 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3117.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Grigorie 
Teologul”  din Valladolid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Grigorie 
Teologul”  din Valladolid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3118.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântu Serafim de 
Sarov”  din Vilanova i la Geltru 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântu Serafim de 
Sarov”  din Vilanova i la Geltru 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente 

fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3119.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Daniil 
Sihastrul din Collado Villalba, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Daniil 
Sihastrul din Collado Villalba, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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3120.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Paraclisul Episcopal „Naşterea 
Domnului”  din Villalbilla, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Paraclisul Episcopal „Naşterea 
Domnului”  din Villalbilla, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3121.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Izvorul Tămăduirii” din 
Villanueva de la Cañada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Izvorul Tămăduirii” din 
Villanueva de la Cañada, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

3122.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Ioan Gură 
de Aur”  din Villarreal, Castellón 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Ioan 
Gură de Aur”  din Villarreal, 
Castellón din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3123.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul  Cuvios Ioan de 
la Prislop din Villarejo de 
Salvanes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul  Cuvios Ioan 
de la Prislop din Villarejo de 
Salvanes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

/titlul 01-cheltuieli curente. 

3124.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Prooroc Daniel”  
din Villarrobledo din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Prooroc 
Daniel”  din Villarrobledo din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3125.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Pahomie de la 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Pahomie de la 
Gledin” din Madrid din cadrul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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13 /27 capitolul  6701  
 
 

Gledin” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3126.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Haralambie” din Vinaros din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Haralambie” din Vinaros din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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3127.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Doctori fără de 
arginţi Cosma şi Damian” din 
Vitoria-Gasteiz, Alava din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfinţii Doctori fără de 
arginţi Cosma şi Damian” din 
Vitoria-Gasteiz, Alava din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3128.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” din Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” din Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

3129.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Emaus din Madrid  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Emaus din Madrid 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

 

3130.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Sion  din Torrejon de 
Ardoz 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Sion  din Torrejon de 
Ardoz necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

3131.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Buna Vestire”, str.Calea 
Călăraşilor nr. 3, Brăila 
– suma de 50.000 lei 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Nevoia urgenta de sume 
pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatii de cult. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3132.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Mina” strada 
Deva,nr.2, Brăila 

– suma de 30.000 lei 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 

Asigurarea unor 
condiţii decente pentru 
oficierea serviciilor religioase; 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputatilor PP-DD 
3133.  Anexa 3/13/02 – 

Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Dumitru” strada 
Smardan, nr.89, Brăila 

– suma de 20.000 lei 
 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Asigurarea unor 
condiţii decente pentru 
oficierea serviciilor religioase; 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3134.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii grecesti“Buna 
Vestire”strada Rubinelor, Brăila 

– suma de 55.000 lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Asigurarea unor 
condiţii decente pentru 
oficierea serviciilor religioase; 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
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3135.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Ioan 
Botezatorul”calea Galati nr.74, 
Brăila 

– suma de 5.000 lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3136.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii “Sfintii Imparati 
Constantin si Elena” strada 
Scolilor nr.38 bis, Brăila 

– suma de 5.000 lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
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Deputatilor PP-DD 
3137.  Anexa 3/13/02 – 

Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii “Nasterea Maicii 
Domnului” strada Aleea 
Invatatorilor nr.1, Brăila 

– suma de 5.000 lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3138.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii Adventista de Ziua a 
Saptea  strada Independentei 
nr.238 bis, Brăila 

– suma de 3.000 lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
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Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

3139.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
10000 de lei comunei Dudesti 
pentru programul de reabilitare a 
lacasurilor de cult din zona. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3140.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Refacerea zonei parohiale a 
Bisericii din satul Polizu, comuna 
Stancuta, judetul Braila. 

– suma de 3.000 lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3141.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 

Se propune alocarea sumei de 
4.000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii “Adormirea Maicii 
Domnului”, comuna Maxineni, 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
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Susţinerea cultelor judetul Brăila 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

al Guvernului fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3142.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
3.000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii otodoxe din satul 
Gulianca, comuna Salcia Tudor, 
judetul Brăila 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3143.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2.000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Albina, comuna Tichilesti, judetul 
Brăila 
 
Comisia juridica de disciplina si 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
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imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3144.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
10 000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii armene,strada Galati, 
municipiul Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3145.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
12 000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii bulgare “Inaltarea 
Domnului”,bulevardul 
Al.I.Cuza,nr.124, municipiul 
Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
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Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 

3146.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

 
Se propune alocarea sumei de 2 
000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Batogu,comuna Ciresu, judetul 
Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3147.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 3 
000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Berlesti, judetul Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
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Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

3148.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Agaua,comuna Frecatei judetul 
Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3149.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Agaua,comuna Frecatei ,judetul 
Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
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3150.  Anexa 3/13/02 – 

Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Drogu,comuna Galbenu,judetul 
Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3151.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2300 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Florica,comuna Rosiori,judetul 
Brăila. 
 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3152.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
3000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Gropeni,judetul Brăila. 
 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3153.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul Cotu 
Lung,comuna Silistea,judetul 
Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3154.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Satuc,comuna Galbenu,judetul 
Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 

2013.  
 

3155.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
3000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Titcov,comuna Frecatei,judetul 
Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3156.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului pe anul 
2013 pentru Secretariatul de 
Stat pentru Culte cu suma de 
100 mii lei pentru finalizarea 
bisericii Sf  Nicolaie si Sf 
Pantelimon str. D. Cantemir nr.9 
cartier Podeni 
 

Stadiul Actual 
La nivelul anului 2009 ar mai fi 
necesar investitii totale in 
valoare de 717.578 ron 

- Parohia are in prezent un 
numar de 328 familii si o 
vechime de peste 300 
ani 

- Lucrarile au inceput in 
1997, dupa ce  in 1977  a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

fost distrusa de cutremur 
- Pana in prezent  din total 

suma cheltuita, doar 5% 
reprezinta cota 
Secretariatului de sta 
pentru culte. Restul 
sumei sunt donatii ale 
enoriasilor 

- Trecerea timpului a 
degradat si va degrada 
structura actuala 

- Dorinta spirituala a 
enoriasilor de a crea un 
lacas de cult in cartier 
pentru a se evita migratia 
spre alte lacase mai 
departe de locuintele lor 

 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

 

3157.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
1.500 mii lei pentru construirea 
bisericii Sfintii Apostoli Petru si 
Pavel  
 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 

Asigurarea accesului 
pentru toata populatia din zona 
Lirei  la serviciile bisericii. 

 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 
 
 
 
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

 

3158.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate  
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Draxeni, com. 
Rebricea – biserică nouă în 
construcţie – 50 mii lei 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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3159.  Anexa nr.3/13/02 - 

Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului   cu suma de 40  
mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Portari, com. Zăpodeni – biserică 
nouă în construcţie – 40 mii lei 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3160.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune Secretariatului 
General al Guvernului  cu suma 
de 30 mii lei pentru următoarea 
unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Moara Domnească –reparaţii 
capitale biserică - 30 
mii lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senatului deputat 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

3161.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului  cu suma de 40 mii lei 
pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Poieneşti – biserică  nouă în 
construcţie – 40 mii lei 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3162.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea 
Secretariatului General al 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Guvernului      cu suma de 100 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Mălăieşti, com. 
Vutcani – reparaţii capitale 
biserică – 100 mii lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 
 
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3163.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 30 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Sustinerea cultelor Biserica sat Deleni, com. 
Hoceni – reabilitare – 30 mii lei 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 

fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3164.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului    cu suma de 100 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica Vâltoteşti, com. 
Viişoara – reconstrucţie 
biserică arsă din temelii – 100 mii 
lei 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

prezidentiale 
 
 
 
 

3165.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica Ştefan cel Mare, com. 
Ştefan cel Mare – 40 mii lei 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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3166.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Negresti - III, Biserica 
“Taierea Capului Sfantului Ioan 
Botezatorul” – reabilitare 
construcţie – 50 mii lei 
 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3167.  Anexa nr.3/13/02 - Se propune suplimentarea         Pentru acordarea de sprijin Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Dumesti – II, sat Valea 
Mare – continuare construcţie – 
50 mii lei 
 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3168.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 170 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica din Parohia Tanacu 
(monument istoric) – clopotniţă – 
170 mii lei 
 
 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat  
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

 

3169.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de  170 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica din Parohia Burghelesti 
(monument istoric) 
– clopotniţă – 170 mii lei 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 
 
 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

3170.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Telejna, Com. Zapodeni – 
continuare construcţie – 50 mii lei
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

3171.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Sf. Ioan” II Vaslui – 
Complex ecleziastic 
construcţie nouă – 50 mii lei 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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prezidentiale 
 
 
 
 

3172.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Biserica 
„Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” suburbia 
Rediu, Vaslui – 40 mii lei 
 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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3173.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Adormirea Maicii 
Domnului”, Vaslui – 40 mii lei 
 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  
 

3174.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 25 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Sfântul Nicoale”, 
Vaslui – 25 mii lei  
 
 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

2013.  
 

3175.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 25 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Constantin şi Elena” 
Cartier Gară, Vaslui – 25 mii lei 
 
 
 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013.  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat 
 
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

 

3176.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 13 – Contributia statului, 
pentru sprijinirea Bisericii 
Ortodoxe Romane din afara 

Se popune suplimentarea 
contribuţiei statului pentru 
sprijinirea Bisericii Ortodoxe 
Române din afara graniţelor cu 
5.000 mii lei. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în 
general nu beneficiează de 
spaţii proprii pentru activităţile 
religioase.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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granitelor  apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3177.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 20 mii 
lei pentru pictura la parohia 
Copşa Mică sat, judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de pictură la parohia Copşa 
Mică (sat), judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3178.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 150 mii 
lei pentru Parohia Buzăiel, sat 
Buzăiel, judeţul Braşov 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de construcţie la Parohia 
Buzăiel, sat Buzăiel, judeţul 
Braşov  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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3179.  Anexa 3/13/02 

Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 150 mii 
lei pentru Parohia Bod-Colonie, 
judeţul Braşov 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de construcţie la Parohia Bod-
Colonie, judeţul Braşov 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3180.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 60 mii 
lei pentru lucrări de reabilitarea 
bisericii din  parohia Ţeline, 
comuna Brădeni, judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare la biserica din 
Parohia Ţeline, comuna 
Brădeni, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3181.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare la Biserica 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 20 mii 
lei pentru lucrări de reabilitarea 
Bisericii Evanghelice Cristian, 
judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Evanghelică Cristian, comuna 
Cristian, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3182.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 40 mii 
lei pentru lucrări de reabilitare şi 
refacerea picturii Biserica Sfântul 
Nicolae, sat Nou, comuna Roşia, 
judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare şi refacerea 
picturii din Parohia Sfântul 
Nicolae, sat Nou, comuna 
Roşia, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3183.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 40 mii 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de pictură la biserica Sfântul 
Mihail şi Gavril, Tălmaciu, 
judeţul Sibiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

lei pentru lucrări de pictură 
Biserica Sfântul Mihail şi Gavril, 
Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3184.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 10 mii 
lei pentru construirea unei capele 
mortuale la Biserica Sfântul 
Nicolae, Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea unei capele 
mortuale la Biserica Sfântul 
Nicolae, Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3185.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 90 mii 
lei pentru continuarea lucrărilor la 
Biserica din Mârşa, judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor la Biserica 
din Mârşa, judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

 anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3186.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 50 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Buna Vestire” din comuna 
Apoldu de Jos, judeţul Sibiu 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3187.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
realizarea picturii pentru Biserica 
“Sfânta Treime” din oraşul 
Cisnădie, Judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 57 -

ale Guvernului. 
3188.  Anexa 3/13/02 

Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 70 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Schimbarea la faţă” din comuna 
Păuca, sat Presaca judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3189.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfântul Nicolae” din oraşul 
Sălişte, sat Fântânele judeţul 
Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3190.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
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Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfânta Treime” din comuna 
Răşinari,  judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3191.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfânta Cuv. Paraschiva” din 
comuna Gura Râului,  judeţul 
Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3192.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfantul Nicolae” din comuna 
Loamneş, sat Armeni,  judeţul 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3193.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  
130 mii lei pentru Parohia  Sebeş 
V, Localitatea Sebeş, jud. Alba - 
continuare lucrări. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
efectuarea finisajelor. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3194.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  
130 mii lei pentru Parohia  Sebeş 
VII, localitatea Sebeş, Jud. Alba - 
pictură 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor de 
pictură. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3195.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de   16,47 mii lei 
pentru Parohia  Sebeş VI, 
localitatea Sebeş, Jud. Alba - 
finalizarea lucrărilor. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei   
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3196.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de   167 mii lei 
pentru Parohia  Agnita III, 
localitatea Agnita, Jud. Sibiu - 
finalizarea lucrărilor. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei   
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3197.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de   17 mii lei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrările 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

pentru Parohia  Iacobeni, Jud. 
Sibiu – lucrări reparaţii 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

la Biserica din Iacobeni, judeţul 
Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3198.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 184 mii lei 
pentru Construire Capela  
Comuna Semlac jud. Arad 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat  Ştefan-Petru DALCA 
Grupul parlamentar PP-DD 

Continuare obiectiv de investiţii. 
Menţionăm că obiectivul este 
realizat in proportie de 30% . 
Finanţarea obiectivului 
reprezintă o mare prioritate 
pentru locuitorii comunei 
Semlac 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3199.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 13 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 125 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de 
capital; alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere;  - sumă ce 
va fi transferată către bugetul 
local al municipiului Sighişoara 
cu destinaţia: „Pod peste Pârâul 
Saeş, strada Română din 
municipiul Sighişoara” 
 
Municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     deputat Sefer 
Cristian George; Grupul 
Parlamentar PP-DD  

numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     tăţii 
publice locale, discuţii care au 
relevat importanţa acestui 
proiect pentru asigurarea 
condiţiilor de siguranţă în 
circulaţia rutieră. 
 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul Comisia 
juridica de disciplina si imunitati 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
tăţii locale fac imposibilă 
susţinerea din resurse proprii 
unui astfel de proiect 
investiţional. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului Comisia 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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juridica de disciplina si imunitati 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
tăţilor publice locale, odată cu 
rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 
 

3200.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 13 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de 
capital; alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere;  - sumă ce 
va fi transferată către bugetul 
local al municipiului Sighişoara 
cu destinaţia: „Demararea proiect 
de construire drum de legătură 
între strada Viilor şi cartierul 
Bărăgan şi pod peste Râul 
Târnava” 
 
Municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 

 
Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     tăţii 
publice locale, discuţii care au 
relevat importanţa acestui 
proiect pentru asigurarea 
condiţiilor de siguranţă în 
circulaţia feroviară respectiv 
siguranţă pietonală, în 
momentul de faţă foarte mulţi 
locuitori ai celor două cartiere 
utilizează infrastructura 
feroviară (pod) pentru a face 
legătura între cele două 
cartiere. 
 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     deputat Sefer 
Cristian George; Grupul 
Parlamentar PP-DD  

juridica de disciplina si imunitati 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
tăţii locale fac imposibilă 
susţinerea din resurse proprii 
unui astfel de proiect 
investiţional. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului Comisia 
juridica de disciplina si imunitati 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
tăţilor publice locale, odată cu 
rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 
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3201.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 13 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 2.828 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de 
capital; alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere;  - sumă ce 
va fi transferată către bugetul 
local al comunei Nadeş cu 
destinaţia: „Modernizarea DC 60  
Ţigmandru - Măgheruş” 
 
comuna Nadeş, jud. Mureş  
 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     deputat Sefer 
Cristian George; Grupul 
Parlamentar PP-DD  

 
Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     tăţii 
publice locale, discuţii care au 
relevat importanţa acestui 
proiect pentru asigurarea 
condiţiilor minimale de utilizare 
a infrastructurii rutiere. 
 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul Comisia 
juridica de disciplina si imunitati 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
tăţii locale fac imposibilă 
susţinerea din resurse proprii 
unui astfel de proiect 
investiţional. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului Comisia 
juridica de disciplina si imunitati 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
tăţilor publice locale, odată cu 
rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 
 

3202.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 
Grupa 51 
Articolul 02 (articol nou) 
Alineat 01 (alineat nou) 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 8.847 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de capital 
(articol nou); alineat 01 (alineat 
nou) Dezvoltarea infrastructurii 
sportive;  - sumă ce va fi 
transferată către bugetul local al 
municipiului Sighişoara cu 
destinaţia: „Bază sportivă stadion 
atletism şi fotbal cu teren de 

 
Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     tăţii 
publice locale, discuţii care au 
relevat importanţa creării unei 
baze sportive moderne cu pistă 
pentru atletism şi teren de 
antrenament fotbal. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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antrenament fotbal” 
municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     deputat Sefer 
Cristian George; Grupul 
Parlamentar PP-DD  

Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul Comisia 
juridica de disciplina si imunitati 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
tăţii locale fac imposibilă 
susţinerea din resurse proprii 
unui astfel de proiect 
investiţional. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului Comisia 
juridica de disciplina si imunitati 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
tăţilor publice locale, odată cu 
rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 
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3203.  Secretariatul General al 

Guvernului – Anexa 3/13 – 
Capitol 50.01-Grupa/Titlu 59 – 
Art. 12 – sustinerea cultelor 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului de cheltuielio cu suma 
de 500 Mii lei pentru Mănăstirea 
Băile Herculane 
cu hramul „Naşterea Maicii 
Domnului- 8 septembrie”, jud 
Caraş Severin. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     deputat Blănariu 
Valentin; Grupul Parlamentar PP-
DD 
 
 
 

Suma este necesară pentru 
Surse de finantare: Bugetul de 
Stat 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3204.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 100 mii 
lei pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Ilie 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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3205.  Anexa 3/13/67.01 

Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 50 mii lei 
pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Varvara 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3206.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 30 mii lei 
pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Nicolae 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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3207.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 500 mii 
lei pentru obiectivul Continuarea 
lucrarilor la sediul administrativ al 
Episcopiei Devei si Hunedoarei 
Municipiul Deva 
Jud.Hunedoara 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesara pentru 
finalizarea lucrarilor déjà 
incepute. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3208.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
lei pentru obiectivul Reabilitare si 
restaurare in vederea valorificarii 
turistice a bisericii din 
lemn,,Duminica Tuturor Sfiintilor,, 
POR 2007-2013  
Loc. Voinesti 
Jud. Dambovita 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

3209.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 650 mii 
lei pentru obiectivul Continuarea 
lucrarilor de reabilitare si 
restaurare  a bisericii 
,,Sf.Imparati Constantin si Elena,,
Loc. Moreni 
Jud. Dambovita 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3210.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 1.000 mii 
lei pentru obiectivul Lucrari de 
consolidare si restaurare Biserica 
Brancoveneasca 
Loc. Doicesti 
Jud. Dambovita 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
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disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3211.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 190 mii 
lei pentru obiectivul Finalizare 
picture Biserica Raciu 
Loc. Raciu 
Jud. Dambovita 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3212.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului /Departamentul 
pentru proiecte de Infrastructura 
si Investitii Straine 
 

Se majorează bugetul  
Secretariatul General al 
Guvernului /Departamentul 
pentru proiecte de Infrastructura 
si Investitii Straine cu suma de 
51.500 mii lei pentru obiectivul 
Modernizarea şi reabilitarea 
drumului de centură a Mun. 
Târgovişte 
COD SMIS 1098 
 
Comisia juridica de disciplina si 

Contractul a fost reziliat în 
23.07.2012. Suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrarilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
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imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3213.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 31 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparaţii Biserica Sf.Dumitru " 
Com. Naieni, jud. Buzau  
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3214.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 10 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului „ 
Reparaţii Biserica Sf. Voevozi 
Mihail si Gavrila" Com. Naieni, 
jud. Buzau  
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
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Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3215.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Parohia II Rusetu" 
Com. Rusetu, jud. Buzau 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3216.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 35 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Biserica Scutelnici Sf. 
Adormire a Maici Domnului " 
Com. Scitelnici, jud. Buzau 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3217.  Anexa 3/13 Secretariatul Se suplimentează bugetul Parohia este în stare gravă de Se propune respingerea 
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General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului  
„Reparatii Manastirea  Izvoranu  
Sf. Nicolaie " Sat. Izvoranu, com. 
Tisau, jud. Buzau Comisia 
juridica de disciplina si imunitati a 
Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3218.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Parohia Inaltarea Sf. 
Cruci " Municipiul Bucureşti  
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3219.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 250 
mii lei pentru finanţarea 

Parohia se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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obiectivului „reabilitare sediu 
primărie" Localitatea Valea Mare 
Pravat, Judeţul Argeş 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3220.  

Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 10 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Furnicoşi şi 
Biserica Valea Bradului" 
Localitatea Mihăeşti, Judeţul 
Argeş 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3221.  
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 25 
mii lei pentru finanţarea 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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obiectivului „Biserica Stroeşti" 
Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3222.  

Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 15 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Costeşti-
Vilsan Localitatea Musatesti, 
Judeţul Argeş 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3223.  

Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 25 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Stroeşti" 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3224.  

Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 15 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Robaia 
Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3225.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Catedrala Sfântul Alexandru” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman  
Comisia juridica de disciplina si 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3226.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “  
Biserica Sfinţii Petru și Pavel ” 
din Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor curente 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3227.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Constantin și 
Elena ” din Municipiul Alexandria, 
Judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
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parlamentar PPDD ale Guvernului. 
3228.  Anexa 3/13 Secretariatul 

General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3229.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adventistă Nr 1” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3230.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
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de cult Biserica Adventistă Nr 2” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3231.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă ” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3232.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Martorii lui Iehova” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3233.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Sfânta Vineri” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3234.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii Publice cu 
suma de 250 de mii de lei pentru 
finanţarea unităţii de sănătate 
publică “Spitalul Judeţean de 
Urgenţă” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare. Necesită 
finanaţare pentru recondiţionare 
pictură interior şi exterior. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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3235.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Voievozi Mihail și 
Gavril” din  Comuna Bragadiru, 
Judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare. Necesită 
finanaţare pentru recondiţionare 
pictură interior şi exterior.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3236.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfântul Dimitrie” din  
Comuna Bujoru, Judeţul 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Clădirea unităţii de cult este în 
degradare. Cheltuielile de 
reabilitare trebuiesc susţinute 
pentru a nu se pierde investiţia 
iniţială. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3237.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfântul Nicolae” din  

Parohia se află într-un stadiu 
avanasat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Comuna Cervenia, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3238.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfânta Paraschieva” din  
Comuna Conţești, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3239.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni Adventistă” 
din  Comuna Conţești, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3240.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă” din  Comuna 
Conţești 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3241.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 
Constantin și Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
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Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3242.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 
Constantin și Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3243.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 
Constantin și Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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3244.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Mănăstirea Sfântul Nicolae” din  
comuna Năsturelu Năsturelu, 
judeţul Teleorman. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3245.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă” din  Comuna 
Comuna  Năsturelu , judeţul 
Teleorman. Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     Deputat 
Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3246.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Domnului ” din  comuna  
Pietrosani , judeţul Teleorman. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3247.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 
din  comuna  Pietrosani , judeţul 
Teleorman. Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     Deputat 
Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3248.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Inaltarea Sf.Cruci ” din  
Comuna  Poroschia, judeţul 
Teleorman. Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 89 -

validari a Senatului     Deputat 
Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3249.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 
din  comuna  Poroschia , judeţul 
Teleorman. Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     Deputat 
Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3250.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Sf Arhangheli ” din  
comuna  Smârdioasa , judeţul 
Teleorman. Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     Deputat 
Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3251.  Anexa 3/13 Secretariatul Se suplimentează bugetul Edificiul necesită reparaţii Se propune respingerea 
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General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 
din  comuna  Smârdioasa , 
judeţul Teleorman. Comisia 
juridica de disciplina si imunitati a 
Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3252.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului ” din  comuna  
Storobaneasa , judeţul 
Teleorman. Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     Deputat 
Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3253.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni Adventista” 
din  comuna  Storobaneasa , 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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judeţul Teleorman. Comisia 
juridica de disciplina si imunitati a 
Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3254.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni Evanghelica” 
din  comuna  Storobaneasa , 
judeţul Teleorman. Comisia 
juridica de disciplina si imunitati a 
Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3255.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Adormirea Maicii Domnului, 
municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 

Edificiul necesită reparaţii  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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parlamentar PPDD apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3256.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sediul 
administrativ –Protoierie, 
Municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3257.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Tătărăştii de Sus, judeţul 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3258.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Ciolăneşti, judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3259.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Călmăţuiu de Sus, judeţul 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3260.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 60 mii lei pentru Parohia 
Drăcşenei, judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3261.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
„Sf Ilie”, municipiul Roşiorii de 
Vede, judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3262.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
„Sfinţii Împăraţi Constantin Şi 
Elena”, municipiul Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
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bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3263.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Adormirea Maicii Domnului, 
municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3264.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru sediul 
administrativ –Protoierie, 
Municipiul Roşiori de Vede, jud 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3265.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Tătărăştii de Sus, jud 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3266.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Ciolăneşti, jud Teleorman 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3267.   Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Călmăţuiu de Sus, jud 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3268.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Drăcşenei, jud Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3269.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
„Sf Ilie”, municipiul Roşiorii de 
Vede, jud Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
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ale Guvernului. 
3270.  Anexa 3/13 Secretariatul 

General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru 
reabilitare + pictură la Biserica nr 
1 „Sf Gheorghe”, com 
Peretu, jud Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare inclusive 
pictura internă şi externă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3271.  

Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii Schimbarea 
la faţă”, str. Mircea cel Bătrân nr. 
36, Constanţa – suma de 
100.000 lei  
Iniţiator: Razvan Condurateanu  
 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor 
de cult. 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3272.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 

Se solicita admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării lăcaşului de cult: 
turnarea centurii superioare, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
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de cult 59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
3000 mii lei pentru continuarea 
lucrării de construcţie la biserica 
„Hramul Sf.Pantelimon” din 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Iniţiator: Razvan Condurateanu  
 

construirea acoperişului, 
tencuieli interioare şi exterioare, 
pictură, mobilier din lemn. 
Investiţia este începută şi acest 
lăcaş sfânt reprezintă singurul 
loc de rugăciune a peste 400 de 
familii.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3273.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
3000 mii lei pentru continuarea 
lucrării de construcţie la biserica 
„Hramul Sf.Pantelimon” din 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Iniţiator: Razvan Condurateanu  
 

Se solicita admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării lăcaşului de cult: 
turnarea centurii superioare, 
construirea acoperişului, 
tencuieli interioare şi exterioare, 
pictură, mobilier din lemn. 
Investiţia este începută şi acest 
lăcaş sfânt reprezintă singurul  
loc de rugăciune a peste 400 de 
familii.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3274.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

Alocarea sumei de 1.400 mii lei 
pentru construirea bisericii din 
localitatea Făclia, comuna 

Obiectiv investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Saligny, jud. Constanţa.   
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
Iniţiator: Razvan Condurateanu  
 

dispoziţia Guvernului 
 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3275.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 750 000 lei - 
în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pentru 
obiectivul de investiţii “Înlocuirea 
sistemului de încalzire şi 
climatizare a Bisericii Negre din 
Brasov”. 
Alocarea se realizează către 
Biserica Neagră din Braşov. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

Biserica Neagră reprezintă un 
obiectiv de patrimoniu cultural 
internaţional. Sistemul actual de 
încălzire şi climatizare nu mai 
este funcţional fapt ce conduce 
la degradarea rapidă a 
întregului obiectiv. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3276.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 500.000 lei – 
în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pentru 
obiectivul “ Construire capela 
ortodoxa in localitatea Racoş”. 
Alocarea se va face către 
Primaria Racoş. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD 

Construirea şi amenajarea unei 
capele în comuna Racoş se 
impune în conformitate cu 
normele Uniunii Europene în 
vigoare şi va fi ridicată în zona 
Cimitirului Reformat. (Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Senator Marius Coste- PP DD ) anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3277.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al 
Guvernului/Departamentul 
pentru proiecte de infrastructură 
şi investiţii străine 

Se alocă suma de 20.000.000 lei 
- în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului privind 
obiectivul “Realizare aeroport în 
localitatea Ghimbav “. Alocarea 
se va face către Consiliul 
Judeţean Braşov. 
Senator Marius Coste – PP DD ) 
 

Construirea aeroportului la 
Ghimbav reprezintă un pol de 
dezvoltare regională de 
importanţă strategică. (Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3278.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al 
Guvernului/Departamentul 
pentru proiecte de infrastructură 
şi investiţii străine 

Se alocă suma de 150.000.000 
lei – în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului privind 
obiectivul “ Suplimentare fonduri 
în vederea realizării autostrăzii 
Comarnic – Braşov “. Alocarea 
se va face către Consiliul 
Judeţean Braşov. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD) 
Senator Marius Coste – PP DD) 

Una dintre priorităţile din 
domeniul infrastructurii o 
reprezintă realizarea autostrăzii 
Comarnic – Braşov, aceasta 
reprezentînd una dintre cele 
importante artere de 
comunicare rutieră la nivel 
naţional. (Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
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ale Guvernului. 
3279.  Anexa 3/13 Secretariatul 

General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

3280.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

3281.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

3282.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 200 mii lei 
Dotari biserica Sf.Paraschiva  din 
Mamaia Sat. 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

3283.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult cu 100 mii lei 
Imprejmuire cimitir ortodox 
Mamaia Sat si iluminat alei. 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 
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Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

3284.  Anxa nr. 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului  
67.01 Lăcaşuri de cult 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 000 lei 
Finalizare lucrari de finisare 
interior si exterior  ,, Biserica Sf. 
Nicolae”, Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

3285.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 
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imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

3286.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

3287.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
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de cult  
 
 
 
 
 

Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 
 

bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

3288.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 2000 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Lumina  
Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

3289.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

 Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  1500 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Oituz  
 
Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3290.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  2220 mii lei  
Lucrari de consolidare si reparatii 
la biserica crestin-ortodoxa ' Sf. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Arhangheli Mihail si Gavril' 
Judetul Constanta-  
Comuna Nicolae Balcescu 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3291.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 203 mii lei 
Constructie acoperis biserica  
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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3292.  Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 225 mii lei  
 Reparatii pictura exterioara 
biserica  
 
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 

 

 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3293.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Alocarea sumei de 400.000 lei 
pentru finalizarea picturii 
interioare la Biserica Sf. 
Constantin şi Elena, oraşul 
Rovinari. 
 
          Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 

Biserica Sf. Constantin şi Elena 
este un lăcaş de cult important  
în viaţa comunităţii locale. 
 
 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de stat: 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit OuG nr.96/2012 
privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale 
si pentru modificarea unor 
acte normative, Secretariatul 
de Stat pentru Culte este 
finantată în anul 2013 prin 
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validari a Senatului      
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 
 

 bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, iar 
fondurile pentru activitatea sa 
şi pentru sustinerea cultelor 
sunt prevazute în bugetul 
acestui ordonator principal de 
credite şi nu în bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

3294.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Alocarea sumei de 60.000 lei 
pentru reabilitare Biserica Sfântul 
Gheorghe , oraşul Ţicleni. 
 
 
          Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului      
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 
 

Biserica Sfântul Gheorghe este 
un lăcaş de cult important în 
viaţa comunităţii locale din 
oraşul Ţicleni. 
 
 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de stat: 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit OuG nr.96/2012 
privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale 
si pentru modificarea unor 
acte normative, Secretariatul 
de Stat pentru Culte este 
finantată în anul 2013 prin 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, iar 
fondurile pentru activitatea sa 
şi pentru sustinerea cultelor 
sunt prevazute în bugetul 
acestui ordonator principal de 
credite şi nu în bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

3295.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrarilor 
Bisericii ortodoxe din satul Farau, 
comuna Farau,  Judetul Alba 
 

Lucrarea este inceputa din 
2010, nu are acoperis si cupole, 
risca degradarea, nu exista 
alternative pentru enoriasii 
crestin-ortodocsi in localitate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3296.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 100 mii lei 
Parohiei Ortodoxe nr.IV, 
Str.Lunga, nr.6, Ocna Mures, 
Judetul Alba 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Cartierul Uioara de sus nu are 
biserica, slujbele se oficiaza 
intr-o cladire improvizata, 
terenul viitoarei biserici nu a fost 
platit integral inca.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3297.   
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru finalizare constructie 
biserica - Parohiei Ortodoxe din 
comuna Radesti, Judetul Alba 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Biserica in care se oficiaza 
astazi slujbele va fi retrocedata 
comunitatii Greco-catolice. 
Crestinii ortodocsi vor pierde 
lacasul de cult.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Senatului      
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Guvernului 
 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3298.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 496 mii lei pentru 
finanţare realizare biserică 
parohia I Săcele 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Sacele 

 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3299.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 400 mii lei  
Pavare curţi şcoli 
sat Istria si sat Nuntaşi 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Istria 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3300.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 800 mii lei  
Studiu de fezabilitate 
şi construire gradiniţa în 
localitatea Mihai Viteazu 
Judetul Constanta-  
Comuna Mihai Viteazu 

 

 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3301.  Anexa 3/13 Secretariatul Se suplimentează bugetul cu Continuare obiectiv de Se propune respingerea 
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General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

suma de 373,822 mii lei 
 Reabilitare 
şcoală sat Corbu  
 
Judetul Constanta-  
Comuna Corbu 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

investiţii 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3302.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 400 mii lei  
Pavare curţi şcoli sat 
Istria si sat Nuntaşi 
Judetul Constanta-  
Comuna Istria 

 

 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

3303.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 200 mii lei pentru 
finanţare construire 
gradiniţa sat Nuntaşi 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Istria 

 

 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 Continuare obiectiv de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3304.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
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Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

 
 
 
 

obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

3305.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 
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3306.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

3307.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 200 mii lei 
Dotari biserica Sf.Paraschiva  din 
Mamaia Sat. 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 
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imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

3308.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult cu 100 mii lei 
Imprejmuire cimitir ortodox 
Mamaia Sat si iluminat alei. 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

3309.  Anxa nr. 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului  
67.01 Lăcaşuri de cult 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 000 lei 
Finalizare lucrari de finisare 
interior si exterior  ,, Biserica Sf. 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
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Nicolae”, Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

3310.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este prevazuta clar sursa de 
finantare. Fiecare ordonator 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

3311.    la Secretariatul General al Alocarea sumei de 20.000 lei Sustinerea intretinerii si Prin vot, membrii celor două 
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Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul” din Lleida din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

functionarii unitatii de cult  
Parohia „Naşterea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din Lleida din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3312.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel 
Nou de la Partoş” din Leon din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel 
Nou de la Partoş” din Leon din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Grup Parlamentar PP-DD 
 

3313.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Treime” din 
Logroño, La Rioja din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii cult: Parohia 
„Sfânta Treime” din Logroño, La 
Rioja din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01- 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3314.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Prea Sfânta Fecioară 
Maria” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Prea Sfânta Fecioară 
Maria” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

3315.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia ”Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”  din Carabanchel, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia ”Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”  din Carabanchel, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3316.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ioan 
Botezătorul”  din Malaga din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ioan Botezătorul”  din 
Malaga din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

/titlul 01-cheltuieli curente. 

3317.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Cuv. Teodora de la 
Sihla” din  Manresa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Cuv. Teodora de la 
Sihla” din  Manresa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3318.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios 
Gheorghe Hozevitul"  din 
Manzanares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 

 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Gheorghe 
Hozevitul"  din Manzanares din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

3319.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Întâmpinarea 
Domnului”  din Mejorada del 
Campo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  : 
Parohia „Întâmpinarea 
Domnului”  din Mejorada del 
Campo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3320.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Români”  din 
Mostoles din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfinţii Români”  din Mostoles 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
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B.0.R. 

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

sustenabile. 

3321.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Motril, Granada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Motril, Granada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3322.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” 
din Murcia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” 
din Murcia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
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B.0.R.  

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

sustenabile. 

3323.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Evanghelist 
Luca”  din Palma de Mallorca din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Evanghelist 
Luca”  din Palma de Mallorca 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3324.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Minunea Sfântului 
Arhanghel Mihail în Colose” din 
Barañain, Navarra din cadrul 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Minunea Sfântului Arhanghel 
Mihail în Colose” din Barañain, 
Navarra din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

sustenabile. 

3325.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Anastasia Romana"  din Parla 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Anastasia Romana"  din Parla 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3326.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Stelian, 
ocrotitorul copiilor”  din Pilar de la 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Stelian, 
ocrotitorul copiilor”  din Pilar de 
la Horadada din cadrul 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Horadada din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3327.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Soborul Maicii 
Domnului”  din Puerto de 
Sagunto din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
  

 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Soborul Maicii Domnului”  din 
Puerto de Sagunto din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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3328.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia de limbă ucrainiană 
„Sfântul Ierarh Nicolae" din 
Reus din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia de limbă ucrainiană 
„Sfântul Ierarh Nicolae" din 
Reus din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3329.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Scărarul”  din Requena din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Ioan Scărarul”  
din Requena din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

3330.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Mina” din Rivas Vaciamadrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Mina” din Rivas Vaciamadrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3331.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Vasile cel 
Mare” din Salamanca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Vasile cel 
Mare” din Salamanca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

/titlul 01-cheltuieli curente. 

3332.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mucenic 
Sebastian"  din Donostia-San 
Sebastian din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mucenic 
Sebastian"  din Donostia-San 
Sebastian din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3333.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii şi Drepţii Părinţi 
Ioachim şi Ana"  din San 
Sebastian de los Reyes din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii şi Drepţii Părinţi 
Ioachim şi Ana"  din San 
Sebastian de los Reyes din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

3334.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia  „Sfinţii Apostoli Petru si 
Pavel”  din Santander din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia  „Sfinţii Apostoli Petru si 
Pavel”  din Santander din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3335.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios 
Gheorghe de la Cernica” din 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Gheorghe de la 
Cernica” din Segovia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Segovia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3336.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Dimitrie 
Basarabov”  din Sevilla din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dimitrie 
Basarabov”  din Sevilla din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3337.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Mucenici Epictet 
și Astion” din Sigüenza, 
Guadalajara din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Parohia „Sfinţii Mucenici Epictet 
și Astion” din Sigüenza, 
Guadalajara din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3338.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Ghelasie 
de la Râmeţ” din Solsona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Ghelasie de la 
Râmeţ” din Solsona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 136 -

Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

3339.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Antim 
Ivireanul” din Soria din cadrul  

Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” 
din Soria din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3340.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Talavera de la Reina, 
Toledo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de : Parohia 
„Pogorârea Sfântului Duh”  din 
Talavera de la Reina, Toledo 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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crt. 
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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente 

3341.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Tarancon, 
Cuenca din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Tarancon, Cuenca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3342.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Ierarhi Calinic de 
la Cernica şi Fructuosus de 
Tarragona” din  Tarragona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfinţii Ierarhi Calinic de la 
Cernica şi Fructuosus de 
Tarragona” din  Tarragona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Portugaliei apartinand B.0.R.  

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

3343.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Buna Vestire”  din 
Municipiul: Adeje, Provincia: 
Santa Cruz De Tenerife din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Buna Vestire”  din 
Municipiul: Adeje, Provincia: 
Santa Cruz De Tenerife din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3344.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Nichifor 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Nichifor 
Mărturisitorul”  din Teruel din 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
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crt. 
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 Mărturisitorul”  din Teruel din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3345.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului”  din Toledo din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului”  din Toledo din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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crt. 
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3346.    la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mucenic Mina” 
din Tomelloso, Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mucenic Mina” 
din Tomelloso, Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3347.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Mare Mucenic 
Panteleimon” din Torrejon de 
Ardoz, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sf. Mare Mucenic Panteleimon” 
din Torrejon de Ardoz, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

3348.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfantul Efrem cel Nou”  
din Torrent din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfantul Efrem cel Nou”  din 
Torrent din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3349.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Efrem Sirul”  din La 
Zenia, Orihuela Costa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Efrem Sirul”  din La 
Zenia, Orihuela Costa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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crt. 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

3350.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfintii Mărturisitori 
Visarion, Sofronie si Oprea”din 
Valdemoro din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfintii Mărturisitori 
Visarion, Sofronie si Oprea”din 
Valdemoro din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3351.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil” din Valencia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil” din Valencia 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
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apartinand B.0.R. 

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

sustenabile. 

3352.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Grigorie 
Teologul”  din Valladolid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Grigorie 
Teologul”  din Valladolid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3353.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântu Serafim de 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
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13 /27 capitolul  6701  
 

Parohia „Sfântu Serafim de 
Sarov”  din Vilanova i la Geltru 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sarov”  din Vilanova i la Geltru 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente 

justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3354.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Daniil 
Sihastrul din Collado Villalba, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Daniil 
Sihastrul din Collado Villalba, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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3355.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Paraclisul Episcopal „Naşterea 
Domnului”  din Villalbilla, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Paraclisul Episcopal „Naşterea 
Domnului”  din Villalbilla, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3356.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Izvorul Tămăduirii” din 
Villanueva de la Cañada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Izvorul Tămăduirii” din 
Villanueva de la Cañada, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

3357.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Ioan Gură 
de Aur”  din Villarreal, Castellón 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Ioan 
Gură de Aur”  din Villarreal, 
Castellón din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3358.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul  Cuvios Ioan de 
la Prislop din Villarejo de 
Salvanes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul  Cuvios Ioan 
de la Prislop din Villarejo de 
Salvanes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

3359.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Prooroc Daniel”  
din Villarrobledo din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Prooroc 
Daniel”  din Villarrobledo din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3360.    la  
Secretariatul General al 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
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crt. 
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Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Pahomie de la 
Gledin” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Parohia „Sfântul Pahomie de la 
Gledin” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3361.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Haralambie” din Vinaros din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Haralambie” din Vinaros din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 
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3362.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Doctori fără de 
arginţi Cosma şi Damian” din 
Vitoria-Gasteiz, Alava din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfinţii Doctori fără de 
arginţi Cosma şi Damian” din 
Vitoria-Gasteiz, Alava din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3363.    la  
Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” din Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” din Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

/titlul 01-cheltuieli curente. 

3364.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Emaus din Madrid  

 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Emaus din Madrid 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3365.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Sion  din Torrejon de 
Ardoz 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Sion  din Torrejon de 
Ardoz necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

3366.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Buna Vestire”, str.Calea 
Călăraşilor nr. 3, Brăila 
– suma de 50.000 lei 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Nevoia urgenta de sume 
pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatii de cult. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3367.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Mina” strada 
Deva,nr.2, Brăila 

– suma de 30.000 lei 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 

Asigurarea unor 
condiţii decente pentru 
oficierea serviciilor religioase; 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

3368.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Dumitru” strada 
Smardan, nr.89, Brăila 

– suma de 20.000 lei 
 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Asigurarea unor 
condiţii decente pentru 
oficierea serviciilor religioase; 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3369.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii grecesti“Buna 
Vestire”strada Rubinelor, Brăila 

– suma de 55.000 lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 

Asigurarea unor 
condiţii decente pentru 
oficierea serviciilor religioase; 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

3370.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Ioan 
Botezatorul”calea Galati nr.74, 
Brăila 

– suma de 5.000 lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3371.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii “Sfintii Imparati 
Constantin si Elena” strada 
Scolilor nr.38 bis, Brăila 

– suma de 5.000 lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

3372.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii “Nasterea Maicii 
Domnului” strada Aleea 
Invatatorilor nr.1, Brăila 

– suma de 5.000 lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3373.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii Adventista de Ziua a 
Saptea  strada Independentei 
nr.238 bis, Brăila 

– suma de 3.000 lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

3374.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
10000 de lei comunei Dudesti 
pentru programul de reabilitare a 
lacasurilor de cult din zona. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3375.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Refacerea zonei parohiale a 
Bisericii din satul Polizu, comuna 
Stancuta, judetul Braila. 

– suma de 3.000 lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3376.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
4.000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Bisericii “Adormirea Maicii 
Domnului”, comuna Maxineni, 
judetul Brăila 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3377.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
3.000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii otodoxe din satul 
Gulianca, comuna Salcia Tudor, 
judetul Brăila 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3378.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2.000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Albina, comuna Tichilesti, judetul 
Brăila 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

sustenabile. 

3379.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
10 000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii armene,strada Galati, 
municipiul Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3380.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
12 000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii bulgare “Inaltarea 
Domnului”,bulevardul 
Al.I.Cuza,nr.124, municipiul 
Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 

3381.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

 
Se propune alocarea sumei de 2 
000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Batogu,comuna Ciresu, judetul 
Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3382.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 3 
000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Berlesti, judetul Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

3383.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Agaua,comuna Frecatei judetul 
Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3384.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Agaua,comuna Frecatei ,judetul 
Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 

3385.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Drogu,comuna Galbenu,judetul 
Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3386.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2300 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Florica,comuna Rosiori,judetul 
Brăila. 
 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
 

3387.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
3000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Gropeni,judetul Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 161 -

imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

3388.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul Cotu 
Lung,comuna Silistea,judetul 
Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatuluideputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3389.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Satuc,comuna Galbenu,judetul 
Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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disciplina, imunitati si validari a 
Senatului deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 

3390.  Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
3000 lei pentru consolidarea şi 
restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Titcov,comuna Frecatei,judetul 
Brăila. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului  deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3391.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului pe anul 
2013 pentru Secretariatul de 
Stat pentru Culte cu suma de 
100 mii lei pentru finalizarea 
bisericii Sf  Nicolaie si Sf 
Pantelimon str. D. Cantemir nr.9 
cartier Podeni 
 
 

Stadiul Actual 
La nivelul anului 2009 ar mai fi 
necesar investitii totale in 
valoare de 717.578 ron 

- Parohia are in prezent un 
numar de 328 familii si o 
vechime de peste 300 
ani 

- Lucrarile au inceput in 
1997, dupa ce  in 1977  a 
fost distrusa de cutremur 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că amendamentul 
nu se justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
 
 
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

- Pana in prezent  din total 
suma cheltuita, doar 5% 
reprezinta cota 
Secretariatului de sta 
pentru culte. Restul 
sumei sunt donatii ale 
enoriasilor 

- Trecerea timpului a 
degradat si va degrada 
structura actuala 

- Dorinta spirituala a 
enoriasilor de a crea un 
lacas de cult in cartier 
pentru a se evita migratia 
spre alte lacase mai 
departe de locuintele lor 

 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

3392.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
1.500 mii lei pentru construirea 
bisericii Sfintii Apostoli Petru si 
Pavel  
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   

Asigurarea accesului 
pentru toata populatia din zona 
Lirei  la serviciile bisericii. 

 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că amendamentul 
nu se justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 
 
 
 

prezidentiale 

3393.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate  
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Draxeni, com. 
Rebricea – biserică nouă în 
construcţie – 50 mii lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3394.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului   cu suma de 40  
mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Portari, com. Zăpodeni – biserică 
nouă în construcţie – 40 mii lei 
 
 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
Sursa finantarii: 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 

3395.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune Secretariatului 
General al Guvernului  cu suma 
de 30 mii lei pentru următoarea 
unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Moara Domnească –reparaţii 
capitale biserică - 30 
mii lei 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3396.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului  cu suma de 40 mii lei 
pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Poieneşti – biserică  nouă în 
construcţie – 40 mii lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
Sursa finantarii: 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

3397.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
Secretariatului General al 
Guvernului      cu suma de 100 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Mălăieşti, com. 
Vutcani – reparaţii capitale 
biserică – 100 mii lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3398.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 30 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica sat Deleni, com. 
Hoceni – reabilitare – 30 mii lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
 
 
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 

3399.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului    cu suma de 100 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica Vâltoteşti, com. 
Viişoara – reconstrucţie 
biserică arsă din temelii – 100 mii 
lei 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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3400.  Anexa nr.3/13/02 - 

Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica Ştefan cel Mare, com. 
Ştefan cel Mare – 40 mii lei 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3401.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Negresti - III, Biserica 
“Taierea Capului Sfantului Ioan 
Botezatorul” – reabilitare 
construcţie – 50 mii lei 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3402.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Sustinerea cultelor Dumesti – II, sat Valea 
Mare – continuare construcţie – 
50 mii lei 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 

amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3403.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 170 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica din Parohia Tanacu 
(monument istoric) – clopotniţă – 
170 mii lei 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senatului   
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

3404.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de  170 
mii lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: 
Biserica din Parohia Burghelesti 
(monument istoric) 
– clopotniţă – 170 mii lei 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

3405.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Telejna, Com. Zapodeni – 
continuare construcţie – 50 mii lei
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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3406.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Sf. Ioan” II Vaslui – 
Complex ecleziastic 
construcţie nouă – 50 mii lei 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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3407.  Anexa nr.3/13/02 - 

Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Biserica 
„Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” suburbia 
Rediu, Vaslui – 40 mii lei 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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3408.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Adormirea Maicii 
Domnului”, Vaslui – 40 mii lei 
 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3409.  Anexa nr.3/13/02 - Se propune suplimentarea         Pentru acordarea de sprijin Prin vot, membrii celor două 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 25 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Sfântul Nicoale”, 
Vaslui – 25 mii lei  
 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3410.  Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

al Guvernului  cu suma de 25 mii 
lei pentru următoarea unitate de 
cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Constantin şi Elena” 
Cartier Gară, Vaslui – 25 mii lei 
 
 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului   
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 
 

că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3411.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se popune suplimentarea 
contribuţiei statului pentru 
sprijinirea Bisericii Ortodoxe 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în 
general nu beneficiează de 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 13 – Contributia statului, 
pentru sprijinirea Bisericii 
Ortodoxe Romane din afara 
granitelor 

Române din afara graniţelor cu 
5.000 mii lei. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

spaţii proprii pentru activităţile 
religioase.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3412.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 20 mii 
lei pentru pictura la parohia 
Copşa Mică sat, judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de pictură la parohia Copşa 
Mică (sat), judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3413.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 150 mii 
lei pentru Parohia Buzăiel, sat 
Buzăiel, judeţul Braşov 
Comisia juridica de disciplina si 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de construcţie la Parohia 
Buzăiel, sat Buzăiel, judeţul 
Braşov  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 
 
 
 
 

imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

 
 
 
 
 
 

3414.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 150 mii 
lei pentru Parohia Bod-Colonie, 
judeţul Braşov 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de construcţie la Parohia Bod-
Colonie, judeţul Braşov 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3415.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 60 mii 
lei pentru lucrări de reabilitarea 
bisericii din  parohia Ţeline, 
comuna Brădeni, judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare la biserica din 
Parohia Ţeline, comuna 
Brădeni, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

3416.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 20 mii 
lei pentru lucrări de reabilitarea 
Bisericii Evanghelice Cristian, 
judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare la Biserica 
Evanghelică Cristian, comuna 
Cristian, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3417.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 40 mii 
lei pentru lucrări de reabilitare şi 
refacerea picturii Biserica Sfântul 
Nicolae, sat Nou, comuna Roşia, 
judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare şi refacerea 
picturii din Parohia Sfântul 
Nicolae, sat Nou, comuna 
Roşia, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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3418.  Anexa 3/13/02 

Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 40 mii 
lei pentru lucrări de pictură 
Biserica Sfântul Mihail şi Gavril, 
Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de pictură la biserica Sfântul 
Mihail şi Gavril, Tălmaciu, 
judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3419.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 10 mii 
lei pentru construirea unei capele 
mortuale la Biserica Sfântul 
Nicolae, Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea unei capele 
mortuale la Biserica Sfântul 
Nicolae, Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3420.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 



 
 
Nr. 
crt. 
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Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

al Guvernului pe anul 2013 
pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 90 mii 
lei pentru continuarea lucrărilor la 
Biserica din Mârşa, judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

continuarea lucrărilor la Biserica 
din Mârşa, judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3421.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 50 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Buna Vestire” din comuna 
Apoldu de Jos, judeţul Sibiu 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3422.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
realizarea picturii pentru Biserica 
“Sfânta Treime” din oraşul 
Cisnădie, Judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 
 

3423.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 70 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Schimbarea la faţă” din comuna 
Păuca, sat Presaca judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3424.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfântul Nicolae” din oraşul 
Sălişte, sat Fântânele judeţul 
Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3425.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfânta Treime” din comuna 
Răşinari,  judeţul Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3426.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfânta Cuv. Paraschiva” din 
comuna Gura Râului,  judeţul 
Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3427.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului pe anul 2013 cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 



 
 
Nr. 
crt. 
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RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

“Sfantul Nicolae” din comuna 
Loamneş, sat Armeni,  judeţul 
Sibiu. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Guvernului  
 

amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3428.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  
130 mii lei pentru Parohia  Sebeş 
V, Localitatea Sebeş, jud. Alba - 
continuare lucrări. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
efectuarea finisajelor. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3429.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  
130 mii lei pentru Parohia  Sebeş 
VII, localitatea Sebeş, Jud. Alba - 
pictură 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor de 
pictură. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3430.  Anexa 3/13/02 Din suma prevăzută se propune Suma solicitată este necesară Prin vot, membrii celor două 



 
 
Nr. 
crt. 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

alocarea sumei de   16,47 mii lei 
pentru Parohia  Sebeş VI, 
localitatea Sebeş, Jud. Alba - 
finalizarea lucrărilor. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 
 

pentru finalizarea investiţiei   
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3431.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de   167 mii lei 
pentru Parohia  Agnita III, 
localitatea Agnita, Jud. Sibiu - 
finalizarea lucrărilor. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 
Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei   
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3432.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de   17 mii lei 
pentru Parohia  Iacobeni, Jud. 
Sibiu – lucrări reparaţii 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Puşcaş 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrările 
la Biserica din Iacobeni, judeţul 
Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Iacob Grup Parlamentar PP-DD 
 

3433.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 184 mii lei 
pentru Construire Capela  
Comuna Semlac jud. Arad 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat  Ştefan-Petru DALCA 
Grupul parlamentar PP-DD 

Continuare obiectiv de investiţii. 
Menţionăm că obiectivul este 
realizat in proportie de 30% . 
Finanţarea obiectivului 
reprezintă o mare prioritate 
pentru locuitorii comunei 
Semlac 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3434.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 13 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 125 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de 
capital; alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere;  - sumă ce 
va fi transferată către bugetul 
local al municipiului Sighişoara 
cu destinaţia: „Pod peste Pârâul 
Saeş, strada Română din 
municipiul Sighişoara” 
 
Municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     tăţii 
publice locale, discuţii care au 
relevat importanţa acestui 
proiect pentru asigurarea 
condiţiilor de siguranţă în 
circulaţia rutieră. 
 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul Comisia 
juridica de disciplina si imunitati 
a Camerei Deputatilor, Comisia 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     deputat Sefer 
Cristian George; Grupul 
Parlamentar PP-DD  

juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
tăţii locale fac imposibilă 
susţinerea din resurse proprii 
unui astfel de proiect 
investiţional. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului Comisia 
juridica de disciplina si imunitati 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
tăţilor publice locale, odată cu 
rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 
 

3435.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 

 
Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 



 
 
Nr. 
crt. 
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Alineat 13 lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de 
capital; alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere;  - sumă ce 
va fi transferată către bugetul 
local al municipiului Sighişoara 
cu destinaţia: „Demararea proiect 
de construire drum de legătură 
între strada Viilor şi cartierul 
Bărăgan şi pod peste Râul 
Târnava” 
 
Municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     deputat Sefer 
Cristian George; Grupul 
Parlamentar PP-DD  

consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     tăţii 
publice locale, discuţii care au 
relevat importanţa acestui 
proiect pentru asigurarea 
condiţiilor de siguranţă în 
circulaţia feroviară respectiv 
siguranţă pietonală, în 
momentul de faţă foarte mulţi 
locuitori ai celor două cartiere 
utilizează infrastructura 
feroviară (pod) pentru a face 
legătura între cele două 
cartiere. 
 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul Comisia 
juridica de disciplina si imunitati 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
tăţii locale fac imposibilă 
susţinerea din resurse proprii 
unui astfel de proiect 
investiţional. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 

indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului Comisia 
juridica de disciplina si imunitati 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
tăţilor publice locale, odată cu 
rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 
 

3436.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 13 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 2.828 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de 
capital; alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere;  - sumă ce 
va fi transferată către bugetul 
local al comunei Nadeş cu 

 
Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     tăţii 
publice locale, discuţii care au 
relevat importanţa acestui 
proiect pentru asigurarea 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 
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destinaţia: „Modernizarea DC 60  
Ţigmandru - Măgheruş” 
 
comuna Nadeş, jud. Mureş  
 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     deputat Sefer 
Cristian George; Grupul 
Parlamentar PP-DD  

condiţiilor minimale de utilizare 
a infrastructurii rutiere. 
 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul Comisia 
juridica de disciplina si imunitati 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
tăţii locale fac imposibilă 
susţinerea din resurse proprii 
unui astfel de proiect 
investiţional. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului Comisia 
juridica de disciplina si imunitati 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
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tăţilor publice locale, odată cu 
rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 
 

3437.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 
Grupa 51 
Articolul 02 (articol nou) 
Alineat 01 (alineat nou) 

Se suplimentează Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 8.847 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de capital 
(articol nou); alineat 01 (alineat 
nou) Dezvoltarea infrastructurii 
sportive;  - sumă ce va fi 
transferată către bugetul local al 
municipiului Sighişoara cu 
destinaţia: „Bază sportivă stadion 
atletism şi fotbal cu teren de 
antrenament fotbal” 
municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/13/01   
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 

 
Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii colectivităţii în 
consiliul local, în concordanţă 
cu voinţa Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     tăţii 
publice locale, discuţii care au 
relevat importanţa creării unei 
baze sportive moderne cu pistă 
pentru atletism şi teren de 
antrenament fotbal. 
 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul Comisia 
juridica de disciplina si imunitati 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
tăţii locale fac imposibilă 
susţinerea din resurse proprii 
unui astfel de proiect 
investiţional. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     deputat Sefer 
Cristian George; Grupul 
Parlamentar PP-DD  

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului Comisia 
juridica de disciplina si imunitati 
a Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
tăţilor publice locale, odată cu 
rectificările bugetare de la 
sfârşit de an. 
 
 

3438.  Secretariatul General al 
Guvernului – Anexa 3/13 – 
Capitol 50.01-Grupa/Titlu 59 – 
Art. 12 – sustinerea cultelor 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului de cheltuielio cu suma 
de 500 Mii lei pentru Mănăstirea 
Băile Herculane 
cu hramul „Naşterea Maicii 
Domnului- 8 septembrie”, jud 
Caraş Severin. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     deputat Blănariu 

Suma este necesară pentru 
Surse de finantare: Bugetul de 
Stat 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Valentin; Grupul Parlamentar PP-
DD 
 
 
 

3439.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 100 mii 
lei pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Ilie 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3440.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 50 mii lei 
pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Varvara 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Senatului      
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

3441.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 30 mii lei 
pentru obiectivul Renovare si 
reparatii la Biserica Sf.Nicolae 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3442.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 500 mii 
lei pentru obiectivul Continuarea 
lucrarilor la sediul administrativ al 
Episcopiei Devei si Hunedoarei 
Municipiul Deva 
Jud.Hunedoara 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

Suma este necesara pentru 
finalizarea lucrarilor déjà 
incepute. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Senatului      
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

3443.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
lei pentru obiectivul Reabilitare si 
restaurare in vederea valorificarii 
turistice a bisericii din 
lemn,,Duminica Tuturor Sfiintilor,, 
POR 2007-2013  
Loc. Voinesti 
Jud. Dambovita 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita lucrari urgente de 
reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3444.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 650 mii 
lei pentru obiectivul Continuarea 
lucrarilor de reabilitare si 
restaurare  a bisericii 
,,Sf.Imparati Constantin si Elena,,
Loc. Moreni 
Jud. Dambovita 
 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

3445.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 1.000 mii 
lei pentru obiectivul Lucrari de 
consolidare si restaurare Biserica 
Brancoveneasca 
Loc. Doicesti 
Jud. Dambovita 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3446.  Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 190 mii 
lei pentru obiectivul Finalizare 
picture Biserica Raciu 
Loc. Raciu 
Jud. Dambovita 
 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si 
necesita continuarea lucrarilor 
de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

3447.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului /Departamentul 
pentru proiecte de Infrastructura 
si Investitii Straine 
 

Se majorează bugetul  
Secretariatul General al 
Guvernului /Departamentul 
pentru proiecte de Infrastructura 
si Investitii Straine cu suma de 
51.500 mii lei pentru obiectivul 
Modernizarea şi reabilitarea 
drumului de centură a Mun. 
Târgovişte 
COD SMIS 1098 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Contractul a fost reziliat în 
23.07.2012. Suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrarilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3448.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 31 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparaţii Biserica Sf.Dumitru " 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
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Com. Naieni, jud. Buzau  
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

sustenabile. 

3449.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 10 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului „ 
Reparaţii Biserica Sf. Voevozi 
Mihail si Gavrila" Com. Naieni, 
jud. Buzau  
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3450.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Parohia II Rusetu" 
Com. Rusetu, jud. Buzau 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

3451.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 35 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Biserica Scutelnici Sf. 
Adormire a Maici Domnului " 
Com. Scitelnici, jud. Buzau 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3452.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului  
„Reparatii Manastirea  Izvoranu  
Sf. Nicolaie " Sat. Izvoranu, com. 
Tisau, jud. Buzau Comisia 
juridica de disciplina si imunitati a 
Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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3453.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reparatii Parohia Inaltarea Sf. 
Cruci " Municipiul Bucureşti  
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3454.  

Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 250 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „reabilitare sediu 
primărie" Localitatea Valea Mare 
Pravat, Judeţul Argeş 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3455.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 10 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Furnicoşi şi 
Biserica Valea Bradului" 
Localitatea Mihăeşti, Judeţul 
Argeş 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3456.  

Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 25 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Stroeşti" 
Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3457.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 15 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Costeşti-
Vilsan Localitatea Musatesti, 
Judeţul Argeş 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3458.  

Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu suma de 25 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Stroeşti" 
Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3459.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 

Se suplimentează bugetul Anexa 
3/13 Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte la Capitolul 67.01 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
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de cult Lăcaşuri de cult cu suma de 15 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Biserica Robaia 
Localitatea Musatesti, Judeţul 
Argeş 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Mihai 
Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Guvernului  indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3460.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Catedrala Sfântul Alexandru” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman  
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3461.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “  
Biserica Sfinţii Petru și Pavel ” 
din Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 

Finanţarea cheltuielilor curente 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

3462.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Constantin și 
Elena ” din Municipiul Alexandria, 
Judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3463.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

3464.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adventistă Nr 1” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3465.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adventistă Nr 2” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3466.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă ” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3467.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Martorii lui Iehova” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3468.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Sfânta Vineri” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este 
în stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

3469.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii Publice cu 
suma de 250 de mii de lei pentru 
finanţarea unităţii de sănătate 
publică “Spitalul Judeţean de 
Urgenţă” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare. Necesită 
finanaţare pentru recondiţionare 
pictură interior şi exterior. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3470.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Voievozi Mihail și 
Gavril” din  Comuna Bragadiru, 
Judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare. Necesită 
finanaţare pentru recondiţionare 
pictură interior şi exterior.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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3471.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfântul Dimitrie” din  
Comuna Bujoru, Judeţul 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Clădirea unităţii de cult este în 
degradare. Cheltuielile de 
reabilitare trebuiesc susţinute 
pentru a nu se pierde investiţia 
iniţială. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3472.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfântul Nicolae” din  
Comuna Cervenia, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avanasat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3473.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
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de cult “Biserica Sfânta Paraschieva” din  
Comuna Conţești, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3474.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni Adventistă” 
din  Comuna Conţești, Judeţul 
Teleorman Biserica Sfântul 
Nicolae 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3475.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă” din  Comuna 
Conţești 
Comisia juridica de disciplina si 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

3476.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 
Constantin și Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3477.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 
Constantin și Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

3478.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi 
Constantin și Elena” din  comuna 
Năsturelu Nanov, judeţul 
Teleorman. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3479.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Mănăstirea Sfântul Nicolae” din  
comuna Năsturelu Năsturelu, 
judeţul Teleorman. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3480.  Anexa 3/13 Secretariatul Se suplimentează bugetul Edificiul necesită reparaţii Prin vot, membrii celor două 
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General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă” din  Comuna 
Comuna  Năsturelu , judeţul 
Teleorman. Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     Deputat 
Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3481.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului ” din  comuna  
Pietrosani , judeţul Teleorman. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3482.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 
din  comuna  Pietrosani , judeţul 
Teleorman. Comisia juridica de 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     Deputat 
Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

3483.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Inaltarea Sf.Cruci ” din  
Comuna  Poroschia, judeţul 
Teleorman. Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     Deputat 
Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3484.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 
din  comuna  Poroschia , judeţul 
Teleorman. Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     Deputat 
Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3485.  Anexa 3/13 Secretariatul Se suplimentează bugetul Edificiul necesită reparaţii Prin vot, membrii celor două 
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General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Sf Arhangheli ” din  
comuna  Smârdioasa , judeţul 
Teleorman. Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     Deputat 
Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3486.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugăciuni Adventistă” 
din  comuna  Smârdioasa , 
judeţul Teleorman. Comisia 
juridica de disciplina si imunitati a 
Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3487.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului ” din  comuna  
Storobaneasa , judeţul 
Teleorman. Comisia juridica de 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului     Deputat 
Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

3488.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni Adventista” 
din  comuna  Storobaneasa , 
judeţul Teleorman. Comisia 
juridica de disciplina si imunitati a 
Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3489.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 de mii de lei 
pentru finanţarea unităţii de cult 
“Casa de Rugaciuni Evanghelica” 
din  comuna  Storobaneasa , 
judeţul Teleorman. Comisia 
juridica de disciplina si imunitati a 
Camerei Deputatilor, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului  
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3490.  Anexa 3/13 Secretariatul Se propune alocarea sumei Edificiul necesită reparaţii  Prin vot, membrii celor două 
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General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

de 50 mii lei pentru Parohia 
Adormirea Maicii Domnului, 
municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3491.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sediul 
administrativ –Protoierie, 
Municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3492.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Tătărăştii de Sus, judeţul 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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parlamentar PPDD 
3493.  Anexa 3/13 Secretariatul 

General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Ciolăneşti, judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3494.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Călmăţuiu de Sus, judeţul 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3495.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 60 mii lei pentru Parohia 
Drăcşenei, judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3496.  Anexa 3/13 Secretariatul Se propune alocarea sumei Reabilitarea edificiului. Prin vot, membrii celor două 
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General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

de 50 mii lei pentru Parohia 
„Sf Ilie”, municipiul Roşiorii de 
Vede, judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3497.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
„Sfinţii Împăraţi Constantin Şi 
Elena”, municipiul Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3498.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Adormirea Maicii Domnului, 
municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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parlamentar PPDD 
3499.  Anexa 3/13 Secretariatul 

General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru sediul 
administrativ –Protoierie, 
Municipiul Roşiori de Vede, jud 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3500.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Tătărăştii de Sus, jud 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3501.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Ciolăneşti, jud Teleorman 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

3502.   Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Călmăţuiu de Sus, jud 
Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3503.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Drăcşenei, jud Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3504.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
„Sf Ilie”, municipiul Roşiorii de 
Vede, jud Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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parlamentar PPDD 
3505.  Anexa 3/13 Secretariatul 

General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru 
reabilitare + pictură la Biserica nr 
1 „Sf Gheorghe”, com 
Peretu, jud Teleorman 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     Deputat Alin-
Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare inclusive 
pictura internă şi externă 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3506.  

Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe 
unitatile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii Schimbarea 
la faţă”, str. Mircea cel Bătrân nr. 
36, Constanţa – suma de 
100.000 lei  
Iniţiator: Razvan Condurateanu  
 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor 
de cult. 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3507.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
3000 mii lei pentru continuarea 
lucrării de construcţie la biserica 
„Hramul Sf.Pantelimon” din 

Se solicita admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării lăcaşului de cult: 
turnarea centurii superioare, 
construirea acoperişului, 
tencuieli interioare şi exterioare, 
pictură, mobilier din lemn. 
Investiţia este începută şi acest 
lăcaş sfânt reprezintă singurul  

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Iniţiator: Razvan Condurateanu  
 

loc de rugăciune a peste 400 de 
familii.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

3508.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
3000 mii lei pentru continuarea 
lucrării de construcţie la biserica 
„Hramul Sf.Pantelimon” din 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Iniţiator: Razvan Condurateanu  
 

Se solicita admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării lăcaşului de cult: 
turnarea centurii superioare, 
construirea acoperişului, 
tencuieli interioare şi exterioare, 
pictură, mobilier din lemn. 
Investiţia este începută şi acest 
lăcaş sfânt reprezintă singurul  
loc de rugăciune a peste 400 de 
familii.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3509.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Alocarea sumei de 1.400 mii lei 
pentru construirea bisericii din 
localitatea Făclia, comuna 
Saligny, jud. Constanţa.   
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Obiectiv investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Iniţiator: Razvan Condurateanu  
 

3510.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 750 000 lei - 
în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pentru 
obiectivul de investiţii “Înlocuirea 
sistemului de încalzire şi 
climatizare a Bisericii Negre din 
Brasov”. 
Alocarea se realizează către 
Biserica Neagră din Braşov. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

Biserica Neagră reprezintă un 
obiectiv de patrimoniu cultural 
internaţional. Sistemul actual de 
încălzire şi climatizare nu mai 
este funcţional fapt ce conduce 
la degradarea rapidă a 
întregului obiectiv. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3511.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 500.000 lei – 
în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pentru 
obiectivul “ Construire capela 
ortodoxa in localitatea Racoş”. 
Alocarea se va face către 
Primaria Racoş. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste- PP DD ) 

Construirea şi amenajarea unei 
capele în comuna Racoş se 
impune în conformitate cu 
normele Uniunii Europene în 
vigoare şi va fi ridicată în zona 
Cimitirului Reformat. (Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3512.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al 
Guvernului/Departamentul 
pentru proiecte de infrastructură 
şi investiţii străine 

Se alocă suma de 20.000.000 lei 
- în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului privind 
obiectivul “Realizare aeroport în 
localitatea Ghimbav “. Alocarea 
se va face către Consiliul 
Judeţean Braşov. 
Senator Marius Coste – PP DD ) 
 

Construirea aeroportului la 
Ghimbav reprezintă un pol de 
dezvoltare regională de 
importanţă strategică. (Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3513.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al 

Se alocă suma de 150.000.000 
lei – în bugetul Secretariatului 

Una dintre priorităţile din 
domeniul infrastructurii o 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
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Guvernului/Departamentul 
pentru proiecte de infrastructură 
şi investiţii străine 

General al Guvernului privind 
obiectivul “ Suplimentare fonduri 
în vederea realizării autostrăzii 
Comarnic – Braşov “. Alocarea 
se va face către Consiliul 
Judeţean Braşov. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD) 
Senator Marius Coste – PP DD) 

reprezintă realizarea autostrăzii 
Comarnic – Braşov, aceasta 
reprezentînd una dintre cele 
importante artere de 
comunicare rutieră la nivel 
naţional. (Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3514.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3515.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
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 Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3516.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 227 -

Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 
 

3517.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 200 mii lei 
Dotari biserica Sf.Paraschiva  din 
Mamaia Sat. 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3518.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult cu 100 mii lei 
Imprejmuire cimitir ortodox 
Mamaia Sat si iluminat alei. 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
  

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

 
 
 

3519.  Anxa nr. 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului  
67.01 Lăcaşuri de cult 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 000 lei 
Finalizare lucrari de finisare 
interior si exterior  ,, Biserica Sf. 
Nicolae”, Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3520.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
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Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3521.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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crt. 
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Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

3522.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3523.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 2000 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Lumina  
Judetul Constanta-  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Comuna Lumina 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

3524.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

 Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  1500 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Oituz  
 
Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 
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3525.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  2220 mii lei  
Lucrari de consolidare si reparatii 
la biserica crestin-ortodoxa ' Sf. 
Arhangheli Mihail si Gavril' 
Judetul Constanta-  
Comuna Nicolae Balcescu 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3526.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 203 mii lei 
Constructie acoperis biserica  
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

3527.  Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 225 mii lei  
 Reparatii pictura exterioara 
biserica  
 
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 

 

 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3528.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

Alocarea sumei de 400.000 lei 
pentru finalizarea picturii 
interioare la Biserica Sf. 

Biserica Sf. Constantin şi Elena 
este un lăcaş de cult important  
în viaţa comunităţii locale. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Constantin şi Elena, oraşul 
Rovinari. 
 
          Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului      
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 
 

 
 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de stat: 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3529.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Alocarea sumei de 60.000 lei 
pentru reabilitare Biserica Sfântul 
Gheorghe , oraşul Ţicleni. 
 
 
          Comisia juridica de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari a Senatului      
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 
 

Biserica Sfântul Gheorghe este 
un lăcaş de cult important în 
viaţa comunităţii locale din 
oraşul Ţicleni. 
 
 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de stat: 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3530.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrarilor 
Bisericii ortodoxe din satul Farau, 
comuna Farau,  Judetul Alba 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 

Lucrarea este inceputa din 
2010, nu are acoperis si cupole, 
risca degradarea, nu exista 
alternative pentru enoriasii 
crestin-ortodocsi in localitate 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 

3531.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 100 mii lei 
Parohiei Ortodoxe nr.IV, 
Str.Lunga, nr.6, Ocna Mures, 
Judetul Alba 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Cartierul Uioara de sus nu are 
biserica, slujbele se oficiaza 
intr-o cladire improvizata, 
terenul viitoarei biserici nu a fost 
platit integral inca.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3532.   
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru finalizare constructie 
biserica - Parohiei Ortodoxe din 
comuna Radesti, Judetul Alba 
 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Biserica in care se oficiaza 
astazi slujbele va fi retrocedata 
comunitatii Greco-catolice. 
Crestinii ortodocsi vor pierde 
lacasul de cult.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Camera Deputaţilor 
3533.  Anexa 3/13 Secretariatul 

General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 496 mii lei pentru 
finanţare realizare biserică 
parohia I Săcele 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Sacele 

 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3534.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 400 mii lei  
Pavare curţi şcoli 
sat Istria si sat Nuntaşi 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Istria 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

3535.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 800 mii lei  
Studiu de fezabilitate 
şi construire gradiniţa în 
localitatea Mihai Viteazu 
Judetul Constanta-  
Comuna Mihai Viteazu 

 

 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3536.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 373,822 mii lei 
 Reabilitare 
şcoală sat Corbu  

Continuare obiectiv de 
investiţii 
 
Sursa de finanţare: 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
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de cult  
Judetul Constanta-  
Comuna Corbu 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3537.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 400 mii lei  
Pavare curţi şcoli sat 
Istria si sat Nuntaşi 
Judetul Constanta-  
Comuna Istria 

 

 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Camera Deputaţilor 

3538.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 200 mii lei pentru 
finanţare construire 
gradiniţa sat Nuntaşi 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Istria 

 

 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 Continuare obiectiv de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3539.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

 

3540.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3541.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 
 

cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3542.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 200 mii lei 
Dotari biserica Sf.Paraschiva  din 
Mamaia Sat. 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

3543.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult cu 100 mii lei 
Imprejmuire cimitir ortodox 
Mamaia Sat si iluminat alei. 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
  
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3544.  Anxa nr. 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului  
67.01 Lăcaşuri de cult 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 000 lei 
Finalizare lucrari de finisare 
interior si exterior  ,, Biserica Sf. 
Nicolae”, Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

 
 
 
 
 

3545.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica 
,,Sf.Antonie cel Mare” Navodari 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3546.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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de cult  
 

Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta 
Cuvioasa Parascheva  
 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3547.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul 
Ierarh Nicolae  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 
 

3548.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 2000 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Lumina  
Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3549.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

 Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  1500 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea 
Oituz  
 
Judetul Constanta-  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comuna Lumina 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

3550.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu  2220 mii lei  
Lucrari de consolidare si reparatii 
la biserica crestin-ortodoxa ' Sf. 
Arhangheli Mihail si Gavril' 
Judetul Constanta-  
Comuna Nicolae Balcescu 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3551.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
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Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult   
 

Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 203 mii lei 
Constructie acoperis biserica  
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3552.  Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Capitolul 67.01 Lăcaşuri 
de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult cu 225 mii lei  
 Reparatii pictura exterioara 
biserica  
 
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 

Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului      
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Camera Deputaţilor 

3553.  Anexa 3/13 SGG  
Capitolul 67.01 

Prevederea în Buget a sumei de 
6.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
reabilitarea clădire la obiectivul:  
Reabilitare Liceu Tehnologic 
„Eremia Grigorescu” în oraşul 
Mărăseşti, Jud. Vrancea. 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     tăţilor locale de 
finalizare din fonduri proprii a 
unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3554.  Anexa nr.3/13  
SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Capitol Bugetar 67.01 Lacasuri 
de cult 

Prevederea în Buget a sumei de 
10.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Reabilitare acoperiş Biserica 
Sf. Paraschiva” în comuna 
Suraia, Jud. Vrancea. 
 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului 
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
Comisia juridica de disciplina si 
imunitati a Camerei Deputatilor, 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului     tăţilor locale de 
finalizare din fonduri proprii a 
unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat 
că amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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3555.   Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 

General al Guvernului  
 
Cod obiectiv 415  
Autostrada Transilvania Braşov-
Cluj- Borş 
Propuneri 2013.....188.368 mii 
lei 

Solicităm suplimentarea sumelor 
alocate acestei investiţii cu suma 
de 211.632 mii lei. 
 
Propuneri 2013..... 400.000 mii 
lei 
 
Autor: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale 
UDMR din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Suplimentarea fondurilor este 
necesară pentru finanţarea 
tronsonului Cluj-Napoca-
Oradea, o parte din acesta fiind 
deja aprobat, iar termenul de 
finalizare depăşit. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3557.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Cod obiectiv 415 
Autostrada Transilvania  
Secţiunea 3C Suplacu de 
Barcău-Borş 64,5 km 
Propuneri 2013.....188.368 mii 
lei 
 

Solicităm alocarea sumei de 
660.000 mii lei 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR 
Biró Rozália – senator UDMR 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

Suma solicitată acoperă 
jumătate din cheltuielile 
necesare finalizării obiectivului 
de investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3558.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 

Solicităm alocarea sumei de 
87.000 mii lei 
 

Starea drumului DN19B justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie de consolidare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
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Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Refacere şi consolidare DN19B 
Săcueni (jud. Bihor) – Nuşfalău 
(jud. Sălaj) 56 km 

Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR 
Biró Rozália – senator UDMR 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 
 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3559.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Modernizare DN19E Biharea – 
Chiribiş 38,91 km  

Solicităm alocarea sumei de 
22.500 mii lei 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR 
Biró Rozália – senator UDMR 

Starea drumului DN19E justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie urgentă de lucrări de 
modernizare. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3560.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Reabilitare DN1H Zalău – Aleşd 

Solicităm alocarea sumei de 
20.000 mii lei 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 

Drumul are nevoie urgentă de 
reabilitare din cauza structurii 
de rezistenţă deteriorate. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR 
Biró Rozália – senator UDMR 

anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3561.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Cod obiectiv 980 
Variantă ocolitoare Săcueni 
 
Propiect 2013  
credite bugetare ....14.759 mii 
lei 
 

Solicităm suplimentarea sumei 
prevăzute cu 5.241 mii lei 
 
Propiect 2013  
credite bugetare ....20.000 mii lei
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR 
Biró Rozália – senator UDMR 

Suma este necesară finalizării 
investiţiei. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3562.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă ocolitoare Salonta 

Solicităm alocarea sumei de 
20.000 mii lei 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR 
Biró Rozália – senator UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă, diminuării 
poluării în localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
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ale Guvernului. 
3563.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 

General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă ocolitoare Valea lui 
Mihai 

Solicităm alocarea sumei de 
3.000 mii lei 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR 
Biró Rozália – senator UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3564.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire Cristuru 
Secuiesc DN 13C în 
continuarea Cristuru Secuiesc- 
Feleac-Mureni (judeţul Mureş) 
 
 

Suplimentarea cheltuielilor 
privind transporturile cu suma de 
10.000 mii lei. 
Fişă de investiţie 
Variantă de ocolire Cristuru 
Secuiesc DN 13C în continuarea 
Cristuru Secuiesc- Feleac-Mureni 
(judeţul Mureş) 
Propuneri  2013 .....10.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 
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Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

3565.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire Odorheiu 
Secuiesc DN 12C Odorheiu 
Secuiesc-Feliceni-Băile Szejk  
 

Suplimentarea cheltuielilor 
privind transporturile cu suma de 
10.000 mii lei. 
Fişă de investiţie 
Variantă de ocolire Odorheiu 
Secuiesc DN 12C Odorheiu 
Secuiesc-Feliceni-Băile Szejk 
Propuneri 2013....10.000 mii lei 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

Pentru acest obiectiv există deja 
SF elaborat, suma solicitată 
fiind necesară demarării 
lucrărilor. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3566.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire a oraşului 
Huedin pe E60 şi DN1 

Suplimentarea cheltuielilor 
privind transporturile cu 10.000 
mii lei pentru acest obiectiv de 
investiţii 
Autor: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 

Documentaţia pentru pregătirea 
acestei investiţii a fost 
elaborată, propunem demararea 
investiţiei propriu-zise. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
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Máté András Levente, lider Grup 
parlamentar UDMR din Camera 
Deputaţilor 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3567.  Anexa nr. 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
 
67015912 Susţinerea 
cultelor....30.262 mii lei 

Se propune majorarea sumei 
alocate lăcaşurilor de cult cu 
suma de 32.912 mii lei 
 
67015912 Susţinerea cultelor...... 
63.174 mii lei 
 
Autor: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Márton Arpád, deputat UDMR 

Revenirea la nivelul finanţării 
din anul 2012 este absolut 
necesară pentru îndeplinirea 
obiectivelor programului de 
restaurare şi conservare a 
lăcaşurilor de cult ca 
monumente istorice, amenajare 
de muzee specifice, toate 
acestea fiind parte a 
patrimoniului naţional. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3568.   Secretariatul General al 
Guvernului Anexa nr. 3/13  
 

Alocarea sumei de 10.000.000 lei 
pentru repatrierii cetatenilor 
decedati in diaspora  
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

In vederea incheierii nei situatii 
de ordin moral si administrativ 
privitor la cetatenii romani 
decedati in strainatate si a 
solutionarii acesteia, este 
necesara alocarea de fonduri 
strict pentru acest capitol. 
Alocarea acestor fonduri va 
duce la o  
in vederea repatrierii cetatenilor 
decedati in diaspora. 
 
Sursa de finantare: sume 
alocate din bugetul de stat: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit OuG nr.96/2012 
privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale 
si pentru modificarea unor 
acte normative, activitatea 
Departamentului romanii de 
pretutindeni nu mai este 
finantată în anul 2013 prin 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, 
fondurile pentru activitatea 
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Anexa nr. 3 / 14 / 02 capitolul 
5001 –/titlul 01-cheltuieli 
curente. 

acestui Departament fiind 
prevazute în bugetul 
Ministerului Afacerilor de 
Externe. Totodata sursa de 
finantare nu este clar 
exprimata. 

3569.    Secretariatul General al 
Guvernului Anexa nr. 3/13  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru finantarea principalului 
saptamanal romanesc din 
diaspora „Noi in Spania” din 
Comunitatea Madrid, localitatea  
Fuenlabrada 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Necesitatea sustinerea  presei 
romanesti din strainatate, a 
principalului saptamanal 
romanesc din diaspora „Noi in 
Spania” din Comunitatea 
Madrid, localitatea  
Fuenlabrada, saptamanal 
urmarit de 80.000 de cetateni 
romani.  
 
Sursa de finantare: sume 
alocate din bugetul de stat: 
Anexa nr. 3 / 14 / 02 capitolul 
5001 –/titlul 01-cheltuieli 
curente.

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finantare nu este 
clara . 

3570.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru restaurarea si 
conservarea cladirii(restaurarea 
fatadelor si inlocuirea invelitorii 
acoperisului) pentru Biserica 
Sfantul Nicolae-Ghica, Paraclis 
Universitar Bucuresti – 
Arhiescopia Bucurestilor 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 

Este necesara restaurarea si 
conservarea cladirii(restaurarea 
fatadelor si inlocuirea invelitorii 
acoperisului) pentru Biserica 
Sfantul Nicolae-Ghica, Paraclis 
Universitar Bucuresti – 
Arhiescopia Bucurestilor  
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

 

3571.  Anexa nr. 3 /13  
Secretariatul General al 
Guvernului -  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 Lei 
pentru suplimentarea cheltuielilor 
cu privire la materiale si prestari 
de servicii cu caracter 
functional pentru INSTITUTUL 
EUDOXIU HURMUZACHI 
PENTRU ROMANII 
DE PRETUTINDENI 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara suplimentarea 
cheltuielilor cu privire la 
materiale si prestari de servicii 
cu caracter functional pentru 
INSTITUTUL EUDOXIU 
HURMUZACHI PENTRU 
ROMANII 
DE PRETUTINDENI 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit OuG nr.96/2012 
privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale 
si pentru modificarea unor 
acte normative, activitatea 
Departamentului romanii de 
pretutindeni nu mai este 
finantată în anul 2013 prin 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, 
fondurile pentru activitatea 
acestui Departament fiind 
prevazute în bugetul 
Ministerului Afacerilor de 
Externe. 

3572.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 5.000.000 lei 
continuarea constructiei cladirii 
 Catedralei Ortodoxe Române de 
la Madrid şi a sediului 
administrativ al episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  Catedralei 
Ortodoxe Române de 
la Madrid şi a sediului 
administrativ al episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

3573.  Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
continuarea constructiei cladirii 
pentru viitoarea biserică ortodoxă 
română Din Alcala de Henares 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  viitoarea 
biserică ortodoxă română Din 
Alcala de Henares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3574.  Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unor unitati de cult in 
cazul Manastirii Sihastria judetul 
Neamt 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara intretinerea si 
functionarii unor 
unitati de cult 
in cazul Manastirii Sihastria 
judetul Neamt 
 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3575.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
continuarea constructiei cladirii 

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

 pentru viitoarea biserica 
parohială a Parohiei Ortodoxe 
Române „Intrarea Domnului în 
Ierusalim”, din Ostia din cadrul 
Episcopiei Italiei apartinand 
B.0.R 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

viitoarea  
biserica parohială a Parohiei 
Ortodoxe Române „Intrarea 
Domnului în Ierusalim”, din 
Ostia din cadrul Episcopiei 
Italiei apartinand B.0.R. 
 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3576.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia Ortodoxa Romana 
"Botezul Domului" din Roquetas 
de Mar din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Este sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia Ortodoxa Romana 
"Botezul Domului" din Roquetas 
de Mar din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3577.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal Biserica Elim din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
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13 /27 capitolul  6701  
 
 

penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania  
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Arganda del Rey - Spania 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3578.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
penticostal Biserica Maranata din 
Roquetas del Mar- Spania  
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal penticostal Biserica 
Maranata din Roquetas del Mar- 
Spania necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3579.  Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
penticostal Alfa si 0mega din 
Lerida- Spania  
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal Alfa si 0mega din 
Lerida- Spania necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori     Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 260 -

din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

  

3580.    Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Aielo de Malferit, Valencia din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Aielo de Malferit, Valencia din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3581.    Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Dionisie 
Exiguul” din Albacete, Provincia 
Albacete din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dionisie 
Exiguul” din Albacete, Provincia 
Albacete din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Grup Parlamentar PP-DD 
3582.   Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din Alcalá de 
Henares, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din Alcalá de 
Henares, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3583.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Cruce” dinAlcala 
del Jucar (Albacete) din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania 
Parohia „Sfânta Cruce” din 
Alcala del Jucar (Albacete) din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3584.   Secretariatul General al Alocarea sumei de 20.000 lei Sustinerea intretinerii si Se propune respingerea 
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Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Zămislirea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din  Alcañiz, 
Teruel din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

functionarii unitatii de cult  
Parohia „Zămislirea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din  Alcañiz, 
Teruel din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente 

amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3585.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult:  
Biserica Santa Lucia din Caspe, 
Zaragoza din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Biserica Santa Lucia din Caspe, 
Zaragoza din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3586.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Martiri şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
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13 /27 capitolul  6701  
 

Parohia „Sf. Martiri şi Mărturisitori 
Năsăudeni: Atanasie Todoran din 
Bichigiu, Vasile din Mocod, 
Grigore din Zagra şi Vasile din 
Telciu” din Alicante din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Mărturisitori Năsăudeni: 
Atanasie Todoran din Bichigiu, 
Vasile din Mocod, Grigore din 
Zagra şi Vasile din Telciu” din 
Alicante din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3587.  Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult:  
Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Marcu” (25 Aprilie) 
din  Almendralejo, Badajoz din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Marcu” (25 Aprilie) 
din  Almendralejo, Badajoz din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3588.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701 

functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan” din Almeria din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

„Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Ioan” din Almeria din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3589.    Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Parascheva” din 
Amposta, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfânta Parascheva” din 
Amposta, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3590.    Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Apostol Iacob 
Zevedeu”  din Aranjuez din 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Apostol Iacob 
Zevedeu”  din Aranjuez din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
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cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3591.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Voievod Ştefan 
cel Mare”  din Arbucies din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de : Parohia 
„Sfântul Voievod Ştefan cel 
Mare”  din Arbucies din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3592.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Apostol Andrei”  
din Arganda del Rey, Madrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Apostol 
Andrei”  din Arganda del Rey, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
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Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3593.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Întâiul Mucenic 
şi Arhidiacon Ştefan”  din Ávila 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Întâiul Mucenic şi 
Arhidiacon Ştefan”  din Ávila din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3594.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”  din  Barcelona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”  din  Barcelona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

/titlul 01-cheltuieli curente. 

3595.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Benidorm, 
Alicante din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Benidorm, Alicante din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3596.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Tuturor Sfinţilor"  din 
Derio, Bizkaia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Tuturor Sfinţilor"  din Derio, 
Bizkaia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01- 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

3597.    Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
din Burgos din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
din Burgos din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3598.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Paisie 
de la Neamţ” din Jimena de la 
Frontera, Cadiz din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Paisie 
de la Neamţ” din Jimena de la 
Frontera, Cadiz din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Grup Parlamentar PP-DD 
3599.  Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Spiridon 
făcătorul de minuni”  din 
Calahorra, Provincia La Rioja din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Spiridon 
făcătorul de minuni”  din 
Calahorra, Provincia La Rioja 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3600.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ioan Românul”  
din Calatayud, Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ioan Românul”  din 
Calatayud, Zaragoza din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3601.    Secretariatul General al Alocarea sumei de 20.000 lei Sustinerea intretinerii si Se propune respingerea 
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Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh 
Nicolae” din Castellón de la 
Plana din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Nicolae” din 
Castellón de la Plana din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3602.     Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Mare Muceniţă 
Tatiana” din Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Mare Muceniţă 
Tatiana” din Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3603.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfânta Muceniţă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
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13 /27 capitolul  6701  
 

Parohia „Sfânta Muceniţă 
Filofteia” din Cordoba din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Filofteia” din Cordoba din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3604.  Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” din Parohia 
„Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” Coslada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” din Parohia 
„Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” Coslada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3605.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Intrarea Domnului în 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Intrarea Domnului în 
Ierusalim”  din Cuenca din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
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 Ierusalim”  din Cuenca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3606.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului” din Elche, Alicante din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Acoperământul Maicii 
Domnului” din Elche, Alicante 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3607.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din Figueres 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din 
Figueres din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
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Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3608.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Ecaterina"  din  Fuenlabrada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfânta Mare Muceniţă 
Ecaterina"  din  Fuenlabrada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3609.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Gandesa, 
Tarragona din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Gandesa, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

 

3610.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Dumitru şi Sfinţii 
Doctori Cosma şi Damian”  din 
Gandia (Playa), Valencia din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dumitru şi 
Sfinţii Doctori Cosma şi 
Damian”  din Gandia (Playa), 
Valencia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3611.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Cuvios Nicodim de 
la Tismana”  din Getafe din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Cuvios Nicodim de 
la Tismana”  din Getafe din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

/titlul 01-cheltuieli curente. 

3612.    Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Antonie cel 
Mare” din Gijon din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Antonie cel 
Mare” din Gijon din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3613.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Prooroc Ilie 
Tesviteanul și Sf. Ierarh Grigorie 
Palama  din Girona (Catalunya) 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Prooroc Ilie 
Tesviteanul și Sf. Ierarh Grigorie 
Palama  din Girona (Catalunya) 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
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Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

3614.     Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Casian” din Guadalajara din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Casian” din Guadalajara din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3615.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sf. Voievod Neagoe 
Basarab” din Huelva din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R 
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sf. Voievod Neagoe Basarab” 
din Huelva din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3616.   Secretariatul General al Alocarea sumei de 20.000 lei Sustinerea intretinerii si Se propune respingerea 
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Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Zămislirea Maicii 
Domnului”  din Huesca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

functionarii unitatii de Parohia 
„Zămislirea Maicii Domnului”  
din Huesca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3617.  Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Ibiza, Baleares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Ibiza, Baleares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3618.   Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfânta Cuvioasă Maria 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  : 
Parohia „Sfânta Cuvioasă Maria 
Egipteanca” din Aldea de San 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
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 Egipteanca” din Aldea de San 
Nicolás de Tolentino, Las Palmas 
de Gran Canaria din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Nicolás de Tolentino, Las 
Palmas de Gran Canaria din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3619.  Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Anexa nr. 3 / 
13 /27 capitolul  6701 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult: 
Parohia „Sfântul Ioan cel Nou de 
la Suceava” din La Coruña din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ioan cel Nou 
de la Suceava” din La Coruña 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

3620.  Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Gupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru Cadastru comuna Lapos, 
 Jud. Prahova cu suma 
de 58 mii lei    

Necesitate. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari 
ale Guvernului. 

3621.  Anexa nr. 3/13/2 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Cod obiectiv 418 
Fisa obiectivului/proiectului de 
investitii 
Proiect reabilitare drumuri 
nationale etapa a VI-a (1112 
km) 
Contractul 6R8 – Reabilitare 
DN1C – Baia Mare – Livada – 
Halmeu km 155+120 – km 
216+630, lungime 61,500 km si 
DN 19 – Satu Mare – Livada km 
134+950 – km 150+080, 
lungime 15,130 km 
 
 

Solicitam acordarea sumei 
necesare finalizarii lucrarii in 
valoare de 37.000 mii lei. 
 
Autori: Erdei D.Istvan - deputat 
UDMR, Vegh Alexandru - 
senator UDMR, Maria-Andreea 
Paul – deputat PDL 

Propunerea este destinata 
finantarii finalizarii reabilitarii 
drumului dintre Satu Mare si 
Baia Mare, respectiv Baia Mare-
Livada, un drum care leaga 
doua municipii resedinta de 
judet, respectiv cu puncte de 
trecere a frontierei cu Ucraina, 
Halmeu. 
Valoarea totala a contractului 
este de 149.971.924 fara TVA. 
 
Sursa: din redistribuire in cadrul 
proiectului de reabilitare drumuri 
nationale etapa a VI-a, proiect 
in valoare de 546.704 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 
 

 
 
 
 
 



ANEXA NR.2 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 
ORDONATOR: 3/14 

 
 
Nr. 
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1.  Suma se introduce la Ministerul 
Afacerilor Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 01 capitolul 5100 /titlul 01-
cheltuieli curente. 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru infiintarea de noi oficii 
consulare in Spania – Alcala de 
Henares  
 
Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

În vederea înfiinţării unui nou  
oficiu consular în Spania – 
Alcala de Henares necesar 
comunităţii româneşti în 
Comunitatea Madrid, zona 
Henares unde locuiesc peste 
50.000 de cetateni romani  
 
Sursa de finanţare: sume 
alocate din bugetul de stat: 
Anexa nr. 3 / 14 / 01 capitolul 
5000 –/titlul 01-cheltuieli 
curente. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
precizată, ceea ce contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
De asemenea, potrivit Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, ordonatorii 
princiapli de credite 
reapartizează creditele  
bugetare aprobate în raport 
cu sarcinile şi polticile publice 
stabilite. 

2.  Suma se introduce la Ministerul 
Afacerilor Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 01 capitolul 5100 /titlul 01-

Alocarea sumei de 400.000 lei 
pentru înfiinţarea de noi oficii 
consulare în Spania – Lerida 

În vederea înfiinţării unui nou  
oficiu consular in Spania – 
Lerida necesar comunităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă 
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cheltuieli curente. 
 

 
Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

româneşti prezente în 
Comunitatea Catalană – 
provincia Lerida unde locuiesc 
peste 30.000 de cetăţeni români 
 
Sursa de finanţare: sume 
alocate din bugetul de stat: 
Anexa nr. 3 / 14 / 01 capitolul 
5000 –/titlul 01-cheltuieli 
curente. 

nu poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
precizată, ceea ce contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
De asemenea, potrivit Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, ordonatorii 
princiapli de credite 
reapartizează creditele  
bugetare aprobate în raport 
cu sarcinile şi polticile publice 
stabilite. 

3.  Suma se introduce la Ministerul 
Afacerilor Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 01 capitolul 5100 /titlul 01-
cheltuieli curente. 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru infiintarea unui nou oficiu 
consular in Italia in 0lbia - Insula 
Sardinia 
 
Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

În vederea înfiinţării unui nou  
oficiu consular în Italia în 0lbia - 
Insula Sardinia necesar 
comunităţii româneşti prezente 
în insulă 
 
Sursa de finanţare: sume 
alocate din bugetul de stat: 
Anexa nr. 3 / 14 / 01 capitolul 
5000 –/titlul 01-cheltuieli 
curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
precizată, ceea ce contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
De asemenea, potrivit Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, ordonatorii 
princiapli de credite 
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reapartizează creditele  
bugetare aprobate în raport 
cu sarcinile şi polticile publice 
stabilite. 

4.  Anexa 3/14 - Ministerul 
Afacerilor Externe 

Se alocă suma de 800 mii lei 
pentru înfiinţarea Biroului 
Reprezentantului Special al 
Romaniei, şi finanţarea 
activităţilor acestuia.  
 
Autor: 
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru refacerea imaginii 
României în afara graniţelor 
tării. Dedicat implicarii 
membrilor Familiei Regale 
Române în efortul de 
recuperare a imaginii ţării 
noastre.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului Romaniei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 

5.  Anexa3/14 
Ministerul Afacerilor Externe 
 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finanţarea proiectului 
privind asigurarea securităţii 
cibernetice prin instalarea de 
filtre - servere de tip I şi de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail si internet ) 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputatilor 
si Senat 

Acest proiect va permite 
identificarea şi protejarea 
atacurilor maliţioase şi furturilor 
de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Afacerilor Externe 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- contravine prevederilor art. 
17 alin. (3) din Legea privind 
finanţele publice mr. 
500/2002, potrivit căruia în 
timpul dezbaterilor  în 
Parlament a legilor bugetare 
anuale „nu pot fi aprobate 
amendamente la legile 
bugetare anuale care 
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Deputat PDL Vreme Valerian determină majorarea 
deficitului bugetar”. 
 - sursa de finanţare indicată  
nu poate fi avută în vedere 
întrucât majorarea 
cheltuielilor pe seama 
creşterii deficitului bugetar 
conduce la nerespectarea 
echilibrului bugetar şi a 
angajamentelor asumate de  
România prin acordurile de 
împrumut cu instituţiiile 
financaire internaţionale în 
ceea ce priveşte ţinta de 
deficit bugetar de 2,1% din 
PIB pe metodologia cash în 
anul 2013  

6.  Anexa 3/14 Ministerul Afacerilor 
Externe, Sprijinirea activităţii 
românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale 
acestora 

Alocarea sumei de 100 mii Ron 
în vederea finanţării Revistei 
Foaia Românească din Ungaria.  
 
Autori:  
Deputat PDL Eugen TOMAC 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Revista Foaia Românească 
este cea mai importantă 
publicaţie a românilor din 
Ungaria, fiind singura revistă 
care apare în mod constant de 
mai bine de 60 de ani. Singurul 
săptămânal al comunităţii 
româneşti din Ungaria 
contribuie la cultivarea limbii 
române şi la păstrarea identităţii 
naţionale a românilor din 
Ungaria.  În prezent este în 
pericol de a dispărea, întrucât 
statul maghiar nu o mai 
subvenţionează. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

modificările şi completările 
ulterioare; 
 

7.  Ministerul Afacerilor Externe – 
Institutul Eudoxiu Hurmuzachi 
pentru românii de pretutindeni, 
Anexa nr. 3/ 1401/16, cap. 
0001, subcapitolul 10 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Afacerilor 
Externe – Institutul Eudoxiu 
Hurmuzachi pentru românii de 
pretutindeni, Anexa nr. 3/ 
1401/16, cap. 0001, subcapitolul 
10, cu suma de 3 738 mii lei. 
 
Iniţiator: 
Senator PDL Viorel Badea 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului, respectiv 
triplarea sumei destinate 
Institutului Eudoxiu Hurmuzachi 
pentru românii de pretutindeni, 
în vederea continuării cu succes 
a proiectelor aflate în derulare, 
precum şi cele pe care institutul 
le are în vedere. 
Institutul Eudoxiu Hurmuzachi 
pentru românii de pretutindeni 
asigură etnicilor români 
(prezenţi în Nordul Bucovinei şi 
Herta, Transcarpaţia 
(Maramureşul Istoric), 
Basarabia (inclusiv 
Transnistria), Sudul Basarabiei 
(regiunea Odesa), Bazinul 
Bugului (regiunile Kirovograd, 
Nicolaev, Herson), Valea 
Timocului şi Voivodina (Serbia), 
Sudul Dunarii (Bulgaria, 
Albania, Macedonia, Grecia), 
precum şi comunităţile 
româneşti din emigraţie şi 
originare din România) cadrul 
necesar pentru însuşirea limbii, 
culturii şi a civilizaţiei româneşti. 
Totodată, institutul aduce un 
mare aport în dezvoltarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
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culturii şi civilizaţiei naţionale 
prin perfecţionarea cadrelor 
didactice care predau limba 
română/în limba română în 
comunităţile româneşti din 
vecinătatea României, precum 
şi prin realizarea de studii, 
analize, cercetări privind aceste 
comunităţi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

8.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa nr. 3/ 14/02, cap. 6701, 
titlul 59, art. 07, Sprijinirea 
activităţii românilor de 
pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Afacerilor 
Externe – Anexa nr. 3/ 14/02, 
cap. 6701, titlul 59, art. 07, 
Sprijinirea activităţii românilor de 
pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, cu 
suma de 44 000 mii lei. 
Iniţiator:  
Senator PDL Viorel Badea 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului, respectiv 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Afacerilor Externe – 
Anexa nr. 3/ 14/02, cap. 6701, 
titlul 59, art. 07, având în vedere 
faptul că sumele alocate sunt 
insuficiente pentru demararea, 
respectiv continuarea 
proiectelor care privesc românii 
de pretutindeni. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 

9. Anexa nr.3/14/01 - Ministerul 
Afacerilor Externe 

Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru infiintarea de noi oficii 

In vederea infiintarii unui nou  
oficiu consular in Spania – 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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capitolul 5100 /titlul 01-cheltuieli 
curente. 
 

consulare in Spania – Alcala de 
Henares  
 
Iniţiatori: Comisia de politica 
externa din Senat si Comisia de 
politica externa din Camera 
Deputatilor, Comisia pentru 
afaceri europene din Camera 
Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 
Sursa de finantare: sume alocate 
din bugetul de stat: Anexa nr. 3 / 
14 / 01 capitolul 5000 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Alcala de Henares necesar 
comunitatii romanesti in 
Coumintatea Madrid, zona 
Henares unde locuiesc peste 
50.000 de cetateni romani  
 
 
 

- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
precizată, ceea ce contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
De asemenea, potrivit Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, ordonatorii 
princiapli de credite 
reapartizează creditele  
bugetare aprobate în raport 
cu sarcinile şi polticile publice 
stabilite. 

10. Anexa nr.3/14/01 - Ministerul 
Afacerilor Externe 
 
capitolul 5100 /titlul 01-cheltuieli 
curente. 
 

Alocarea sumei de 400.000 lei 
pentru infiintarea de noi oficii 
consulare in Spania – Lerida 
 
Iniţiatori: 
Comisia de politica externa din 
Senat si Comisia de politica 
externa din Camera Deputatilor, 
Comisia pentru afaceri europene 
din Camera Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 
Sursa de finantare: sume alocate 
din bugetul de stat: Anexa nr. 3 / 

In vederea infiintarii unui nou  
oficiu consular in Spania – 
Lerida necesar comunitatii 
romanesti prezente in 
Comunitatea Catalana – 
provincia Lerida unde locuiesc 
peste 30.000 de cetateni romani 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
precizată, ceea ce contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
De asemenea, potrivit Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, ordonatorii 
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14 / 01 capitolul 5000 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

princiapli de credite 
reapartizează creditele  
bugetare aprobate în raport 
cu sarcinile şi polticile publice 
stabilite. 

11. Anexa nr.3/14/01 - Ministerul 
Afacerilor Externe 
 
capitolul 5100 /titlul 01-cheltuieli 
curente. 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru infiintarea unui nou oficiu 
consular in Italia in 0lbia - Insula 
Sardinia 
 
Iniţiatori: Comisia de politica 
externa din Senat si Comisia de 
politica externa din Camera 
Deputatilor, Comisia pentru 
afaceri europene din Camera 
Deputatilor 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 
Sursa de finantare: sume alocate 
din bugetul de stat: Anexa nr. 3 / 
14 / 01 capitolul 5000 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 
 

 
In vederea infiintarii unui nou  
oficiu consular in Italia in 0lbia - 
Insula Sardinia necesar 
comunitatii romanesti prezente 
in insula 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
precizată, ceea ce contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
De asemenea, potrivit Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, ordonatorii 
princiapli de credite 
reapartizează creditele  
bugetare aprobate în raport 
cu sarcinile şi polticile publice 
stabilite. 

12. Anexa 3/14 - Ministerul 
Afacerilor Externe 

Se alocă suma de 800 mii lei 
pentru infiintarea Biroului 
Reprezentantului Special al 
Romaniei, si finantarea 
activitatilor acestuia  
 
Autor: Comisia de politica 
externa din Senat si Comisia de 

Obiectiv de investiţii important 
pentru refacerea imaginii 
Romaniei in afara granitelor 
tarii. Dedicat implicarii 
membrilor Familiei Regale 
Romane in efortul de 
recuperare a imaginii tarii 
noastre.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea cheltuielilor 
urgente sau neprevăzute, 
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politica externa din Camera 
Deputatilor, Comisia pentru 
afaceri europene din Camera 
Deputatilor 
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva al Guvernului Romaniei 

 
 

apărute în timpul exerciţiului 
bugetar, pe bază de hotărâre 
de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin. (2) 
din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2013 a fost 
dimensionată în concordanţă 
cu politica bugetară 
restrictivă, prudentă şi 
echilibrată cu obiective şi 
priorităţi bine definite, în 
vederea respectării ţintelor 
bugetare asumate. 

13.  Anexa3/14 
Ministerul Afacerilor Externe 
 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finantarea proiectului 
privind asigurarea securitatii 
cibernetice prin instalarea de 
filtre - servere de tip I si de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail si internet ) 
 
Autori: Comisia de politica 
externa din Senat si Comisia de 
politica externa din Camera 
Deputatilor , Comisia pentru 
afaceri europene din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Acest proiect va permite 
identificarea si protejarea 
atacurilor malitioase si furturilor 
de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Afacerilor Externe 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- contravine prevederilor art. 
17 alin. (3) din Legea privind 
finanţele publice mr. 
500/2002, potrivit căruia în 
timpul dezbaterilor  în 
Parlament a legilor bugetare 
anuale „nu pot fi aprobate 
amendamente la legile 
bugetare anuale care 
determină majorarea 
deficitului bugetar”. 
 - sursa de finanţare indicată  
nu poate fi avută în vedere 
întrucât majorarea 
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Deputat PDL Vreme Valerian 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

cheltuielilor pe seama 
creşterii deficitului bugetar 
conduce la nerespectarea 
echilibrului bugetar şi a 
angajamentelor asumate de  
România prin acordurile de 
împrumut cu instituţiiile 
financaire internaţionale în 
ceea ce priveşte ţinta de 
deficit bugetar de 2,1% din 
PIB pe metodologia cash în 
anul 2013  

14. Anexa 3/14 Ministerul Afacerilor 
Externe, Sprijinirea activităţii 
românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale 
acestora 

Alocarea sumei de 100 mii Ron 
în vederea finanţării Revistei 
Foaia Românească din Ungaria.  
 
Autori: Comisia de politica 
externa din Senat si Comisia de 
politica externa din Camera 
Deputatilor, Comisia pentru 
afaceri europene din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Eugen TOMAC 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Revista Foaia Românească 
este cea mai importantă 
publicaţie a românilor din 
Ungaria, fiind singura revistă 
care apare în mod constant de 
mai bine de 60 de ani. Singurul 
săptămânal al comunităţii 
româneşti din Ungaria 
contribuie la cultivarea limbii 
române şi la păstrarea identităţii 
naţionale a românilor din 
Ungaria.  În prezent este în 
pericol de a dispărea, întrucât 
statul maghiar nu o mai 
subvenţionează. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea cheltuielilor 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar, pe bază de hotărâre 
de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin. (2) 
din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

15.  Ministerul Afacerilor Externe – 
Institutul Eudoxiu Hurmuzachi 
pentru românii de pretutindeni, 
Anexa nr. 3/ 1401/16, cap. 
0001, subcapitolul 10 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Afacerilor 
Externe – Institutul Eudoxiu 
Hurmuzachi pentru românii de 
pretutindeni, Anexa nr. 3/ 

Se solicită admiterea 
amendamentului, respectiv 
triplarea sumei destinate 
Institutului Eudoxiu Hurmuzachi 
pentru românii de pretutindeni, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
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crt. 
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1401/16, cap. 0001, subcapitolul 
10, cu suma de 3 738 mii lei. 
 
Iniţiator: Comisia de politica 
externa din Senat si Comisia de 
politica externa din Camera 
Deputatilor 
Senator PDL Viorel Badea 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

în vederea continuării cu succes 
a proiectelor aflate în derulare, 
precum şi cele pe care institutul 
le are în vedere. 
Institutul Eudoxiu Hurmuzachi 
pentru românii de pretutindeni 
asigură etnicilor români 
(prezenţi în Nordul Bucovinei şi 
Herta, Transcarpaţia 
(Maramureşul Istoric), 
Basarabia (inclusiv 
Transnistria), Sudul Basarabiei 
(regiunea Odesa), Bazinul 
Bugului (regiunile Kirovograd, 
Nicolaev, Herson), Valea 
Timocului şi Voivodina (Serbia), 
Sudul Dunarii (Bulgaria, 
Albania, Macedonia, Grecia), 
precum şi comunităţilei 
româneşti din emigraţie şi 
originare din România) cadrul 
necesar pentru însuşirea limbii, 
culturii şi a civilizaţiei româneşti. 
Totodată, institutul aduce un 
mare aport în dezvoltarea 
culturii şi civilizaţiei naţionale 
prin perfecţionarea cadrelor 
didactice care predau limba 
română/în limba română în 
comunităţile româneşti din 
vecinătatea României, precum 
şi prin realizarea de studii, 
analize, cercetări privind aceste 

pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea cheltuielilor 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar, pe bază de hotărâre 
de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin. (2) 
din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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comunităţi. 
16. Ministerul Afacerilor Externe, 

Anexa nr. 3/ 14/02, cap. 6701, 
titlul 59, art. 07, Sprijinirea 
activităţii românilor de 
pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Afacerilor 
Externe – Anexa nr. 3/ 14/02, 
cap. 6701, titlul 59, art. 07, 
Sprijinirea activităţii românilor de 
pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, cu 
suma de 44 000 mii lei. 
Iniţiator: Comisia de politica 
externa din Senat si Comisia de 
politica externa din Camera 
Deputatilor 
Senator PDL Viorel Badea 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se solicită admiterea 
amendamentului, respectiv 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Afacerilor Externe – 
Anexa nr. 3/ 14/02, cap. 6701, 
titlul 59, art. 07, având în vedere 
faptul că sumele alocate sunt 
insuficiente pentru demararea, 
respectiv continuarea 
proiectelor care privesc românii 
de pretutindeni. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea cheltuielilor 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar, pe bază de hotărâre 
de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin. (2) 
din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 
 



ANEXA NR.2 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 
ORDONATOR: 3/15 vol. 1 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Constructii săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Amenajare bază 
sportivă sat Goleşti,” Oraş 
Ştefăneşti, Judeţul Argeş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Continuare obiectiv investiţii 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 
 

2.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 

Obiectiv necesar pentru 
amenajarea teritoriului  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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obiectivului „Amenajare bază 
sportivă sat Goleşti,” Oraş 
Ştefăneşti, Judeţul Argeş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 
 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

3.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Sistem integrat 
de reabilitare a retelelor de 
alimentare cu apa si canalizare, 
nclusiv statii de epurare si 
tratare a apei potabile in 
localitati cu o populatie de pana 
la 50.000 locuitori 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Extindere reţea de 
apă potabilă şi canalizare” Oraş 
Ştefăneşti, Judeţul Argeş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Continuarea lucrărilor de 
extindere a reţelei 
indispensabile de apă şi 
canalizare 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

4.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Constructii săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Construcţie bază 
sportivă multifuncţională în satul 
Găleşeşti” Comuna Budeasa, 
Judeţul Argeş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Nevoia existenţei unei baze 
sportive de antrenament şi de 
petrecere a timpului liber pentru 
numărul mare de tineri din 
comuna Budeasa 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 
 

5.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 

Motivaţia este dată de utilitatea 
pe care asfaltarea acestui drum 
comunal o va avea asupra celor 
aproximativ 350 de locuitori ai 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Extinderea lucrărilor 
de asfaltare a drumului DC 220 
din Budeasa Mică” Comuna 
Budeasa, Judeţul Argeş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

satului Budeasa Mică. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

6.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Constructii sali 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Construcţie bază 
sportivă multifuncţională în satul 
Găleşeşti” Comuna Budeasa, 
Judeţul Argeş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 

Nevoia existenţei unei baze 
sportive de antrenament şi de 
petrecere a timpului liber pentru 
numărul mare de tineri din 
comuna Budeasa 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
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Grupul Parlamentar PPDD constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

7.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Construirea a 
3 poduri pe drumul Cepari- 
Sendrulesti-Carpenis-Morasti, 
comuna Cepari” Comuna Cepari, 
Judeţul Argeş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 

Proiect important de 
infrastructură în derulare 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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Grupul Parlamentar PPDD - Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

8.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Proiect in derulare spre 
finalizare; evitarea pierderii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Constructii săli 
de sport 

şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Construcţie 
bază sportivă multifuncţională în 
satul Leiceşti” Comuna Coşeşti, 
Judeţul Argeş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

sumelor deja 
investite.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

9.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 

Continuarea lucrărilor aflate în 
fază avanasată de finalizare  
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Finalizarea lucrărilor 
de canalizare a apelor menajere” 
din comuna Coşeşti, judeţul 
Argeş.”  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 11 -

acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

10.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Sistemul de 
alimentare cu apă în satele 

Proiect de infrastructură vital 
pentru zonă  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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Urechesti si Mioarele” comuna 
Cicanesti, judeţul Argeş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Administraţiei Publice 
 

respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
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-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

11.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare cu 
apă în satul Cicăneşti”, comuna 
Cicăneşti, judeţul Argeş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Proiect de infrastructură vital 
pentru zonă  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
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este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

12.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Constructii săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Construcţie bază 
sportivă multifuncţională” în 
comuna Ciofrângeni, judeţul 
Argeş” 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Nevoia existenţei unei baze 
sportive de antrenament şi de 
petrecere a timpului liber pentru 
400 de locuitori aflaţi în Burluşi, 
comuna Ciofrângeni 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD  

s-a încheiat în anul 2012. 
 
 
 
 
 

13.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Lucrări de întreţinere 
drumuri, DC 204 şi DC 205,” 
comuna Ciofrângeni, judeţul 
Argeş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Aceste drumuri nu au mai fost 
reabilitate în ultimii 6 ani, ar de 
repararea lor ar beneficia 2000 
de locuitori ai comunei 
Ciofrângeni, judeţul Argeş.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 
 

14.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Lucrări de asfaltare a 
3 km de drumuri de interes local” 
comuna Cotmeana, 
judeţul Argeş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Starea actuală a drumului este 
foarte proastă, ar asfaltarea lui 
ar conduce la îmbunătăţirea 
modalităţilor de acces a peste 
1.000 de locuitori ai comunei.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

15.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Finalizarea lucrărilor 
la reţeaua de canalizare a 
satelor Valea Rizii şi Dârmăneşti” 
comuna Dârmăneşti, judeţul 
Argeş 

Creşterea nivelului de trai al 
locuitorilor comunei Dârmăneşti, 
precum şi protejarea mediului 
natural faţă de deversările 
necontrolate ale apelor 
menajere uzate. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

16.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Constructii săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Finalizarea lucrărilor 
de 
construcţie a sălii de sport la 
Şcoala Dârmăneşti” comuna 
Dârmăneşti, judeţul Argeş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Nevoia copiilor de la Şcoala 
Dârmăneşti - Argeş, de a putea 
desfăşura activităţi sportive şi 
recreative într-un spaţiu 
modern, la adăpost de 
intemperiile 
vremii. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
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Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

17.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitarea si 
modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare 
pentru localităţile Nucşoara, 
Corbi, Domneşti şi Pietrosani” 
comuna 
Domneşti, judeţul Argeş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Proiectul este în derulare şi 
importanţa sa pentru ralierea 
comunităţii la standarde 
europene este vitală 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
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crt. 
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administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

18.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Constructii săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare bază 
sportivă” în comuna Drăganu, sat 
Drăganu- Olteni, jud. Argeş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Continuare obiectiv de investiţii 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii unor baze sportive 
din spaţiul rural 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 
 

19.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 

Îmbunătăţirea infrastructurii 
locale Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
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reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Lucrare de 
proiectare şi execuţie Pod 
Drăganu-Băceşti şi drum 
comunal adiacent”, comuna 
Drăganu, jud. Argeş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

20.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Programului Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei la finanţarea 
Programului Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative cu suma de 100 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Adaptarea la nevoile 
actuale şi viitoare a strategiei de 
dezvoltare a comunei Drăganu, 
jud. Argeş”  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Cofinanţare fonduri europene – 
2%, obiect nou de investiţie 
Programul operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative 2007-2013  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

21.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Constructii săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Construire bază 
sportivă model tip 1, stadion”, 
Comuna Mărăcineni, judeţul 
Argeş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Proiect în curs de finalizare 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 
 

22.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Extinderea reţelei de 
canalizare a apelor 

Protejarea mediului natural faţă 
de deversările necontrolate ale 
apelor menajere uzate. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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menajere în Cătunul Groapă”, 
comuna Mărăcineni, judeţul 
Argeş  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
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suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

23.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Constructii săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Construcţie 
bază sportiva multifunctională în 
sat Vilcele, comuna Merişani, 
judeţul Argeş.” Comuna 
Budeasa, Judeţul Argeş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Nevoia existenţei unei baze 
sportive de antrenament şi de 
petrecere a timpului liber pentru 
numărul mare de tineri din 
comuna  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

 

24.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Constructii săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Construire baza 
sportiva multifunctionala in 
comuna Micesti judeţul Argeş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Nevoia existenţei unei baze 
sportive de antrenament şi de 
petrecere a timpului liber pentru 
numărul mare de tineri din 
comuna Budeasa 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

25.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Construire pod din 
beton armat peste pârâul 
Pauleasca, comuna Miceşti, 
judeţul Argeş.”  

Proiect în derulare spre 
finalizare  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

de finantare”.      
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

26.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Turnare covor 
îmbrăcăminte bituminoasă 
uşoară, DC 189, Dealul 
Obejdeanului, , 3,5 km. comuna 
Morăreşti. Judeţul Argeş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Lucrarea este extrem de 
importantă pentru deplasarea 
locuitorilor din comuna 
Morăreşti, drumul devenind 
impracticabil în perioadele 
ploioase, aflându-se la ora 
actuală în curs de execuţie, dar 
fondurile locale sunt insuficiente 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
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pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

27.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Constructii săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apă în comunle 
Corbi, Domneşti şi Pietrosani, 
judetul Argeş.” 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Nevoia existenţei unei baze 
sportive de antrenament şi de 
petrecere a timpului liber pentru 
numărul mare de tineri din 
comuna Budeasa 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

28.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare sistem 
de alimentare cu apă” în 
comuna Sălătrucu, judeţul Argeş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 

Creşterea nivelului de trai al 
locuitorilor satului Rudeni şi 
importanţa finalizării unei 
investiţii deja începute. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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Grupul Parlamentar PPDD stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 34 -

de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

29.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Finalizarea lucrării 
de alimentare cu apă în 
satul Rudeni”, comuna Şuici, 
judeţul Argeş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Creşterea nivelului de trai al 
locuitorilor satului Rudeni şi 
importanţa finalizării unei 
investiţii deja începute. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

30.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Realizare puţ forat în 
sat Malu Vânat, Comuna 
Merişani, pentru asigurare apa 
potabilă" 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Proiect înaintat la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu respectarea 
normelor metodologice  
prevăzute în HG 577/1997, 
fondurile Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tăţii publice locale sunt 
insuficiente pentru derularea 
obiectivului Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

31.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 312 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Realizarea unei 
centrale fotovoltaice conectată la 
reţeaua publică de energle 
electrică prin utilizarea 
energiei solare ca resursă 
energeticăde 250 kwp” 
în comuna Merişani, Judeţul 
Argeş” 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD  

Energia verde este resursa 
viitorului. Necesitatea derularii 
obiectivului este importanta 
deopotrivă pentru mediu cat si 
din ratiuni economice 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale conform prevederilor 
Legii 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
sumele fiind aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatorii 
principali de credite la 
propunere autoritatilor locale. 
 
 

32.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Introducerea de apă 

Proiect înaintat la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu respectarea 
normelor metodologice  
prevăzute în HG 577/1997, 
fondurile Autori: Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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şi canalizare în satele 
Dobrogostea, Vărzaru, Borleşti;” 
Comuna Merişani, judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tăţii publice locale sunt 
insuficiente pentru susţinerea 
cofinaţării 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
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anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

33.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 50 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare drum 
local str . Valea Mare pe L=800 
m, în Comuna Merişani, Judeţul 
Argeş" 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Proiect înaintat la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu respectarea 
normelor metodologice, 
fondurile Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tăţii publice locale sunt 
insuficiente pentru derularea 
obiectivului Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

34.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 50 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare drum 
local str. Bădesei pe L:900 m,” 

Proiect înaintat la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu respectarea 
normelor metodologice, 
fondurile Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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in Comuna Merişani, Judelul 
Argeş; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tăţii publice locale sunt 
insuficiente pentru derularea 
obiectivului Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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35.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare drum 
local str . Valea Mare pe L=800 
m, în Comuna Merişani, Judeţul 
Argeş" 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Proiect înaintat la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu respectarea 
normelor metodologice, 
fondurile Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tăţii publice locale sunt 
insuficiente pentru derularea 
obiectivului Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

36.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 2300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Canalizarea si 
epurarea apelor uzate menajere 
in localitatea Drăganu, judetul 
Arges 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Fondurile primăriei sunt 
insuficiente pentru susţinerea 
investiţiei în obiectiv. 
Menţionăm că proiectul este de 
maximă prioritate pentru 
infrastructura din zonă 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 46 -

37.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 496 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Alimentare cu apă a 
satului Băcesti,” comuna 
Drăganu, judeţul Arges 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Fondurile primăriei sunt 
insuficiente pentru susţinerea 
investiţiei în obiectiv. 
Menţionăm că proiectul este de 
maximă prioritate pentru 
infrastructura din zonă 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

38.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 

Proiect înaintat la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu respectarea 
normelor metodologice, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
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reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare drum 
local str . Valea Mare pe L=800 
m, în Comuna Merişani, Judeţul 
Argeş" 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

fondurile Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tăţii publice locale sunt 
insuficiente pentru derularea 
obiectivului Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 

39.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Constructii săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 394 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare Bază 
sportivă in localitatea Draganu, 
judetul Arges 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Fondurile primăriei sunt 
insuficiente pentru susţinerea 
investiţiei în obiectiv. 
Menţionăm că proiectul este de 
maximă prioritate pentru 
infrastructura din zonă Sursa 
de finanţare: Diminuarea 
bugetului alocat TITLUL II 
BUNURI ŞI SERVICII - Anexa 
nr.3/15, - Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

40.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 900 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Îmbrăcăminte 
bitumoasă uşoară DC 201 satul 
Luminile comuna Morăreşti, 
judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea obiectivelor începute. 
Menţionăm că obiectivul este 
foarte important pentru 
infrastructura din zonă  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 

41.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 700 mii lei pentru finanţarea 

Suma este necesară pentru 
finalizarea obiectivelor începute. 
Menţionăm că obiectivul este 
foarte important pentru 
infrastructura din zonă  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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drumurilor obiectivului Îmbrăcăminte 
bitumoasă uşoară DC 201 satul 
Morăreşti, comuna Morăreşti, 
judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
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suma de 233,4 mil lei 
 

42.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 900 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Îmbrăcăminte 
bitumoasă uşoară DC 195 satul 
Mănicioiu, comuna Morăreşti, 
judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Suma este necesară pentru 
finalizarea obiectivelor începute. 
Menţionăm că obiectivul este 
foarte important pentru 
infrastructura din zonă  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

43.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Îmbrăcăminte 
bitumoasă uşoară DC 201 satul 
Luminile comuna Morăreşti, 
judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Suma este necesară pentru 
finalizarea obiectivelor începute. 
Menţionăm că obiectivul este 
foarte important pentru 
infrastructura din zonă  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
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pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

44.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 1500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Construcţie reţea de 
canalizare” comuna Poienarii de 
Argeş judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Există studiu de fezabilitate - 
lucrarea nu este demarată  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

45.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 833 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare drumuri 
comunale comuna Poienarii de 
Argeş” judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Drumul are o lungime de 8 km 
si face parte dintr-un proiect de 
anvergură de reabilitare a 
infrastructurii 
 Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

46.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Construcţii săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 4397 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare şi 
modernizare sistem alimentare 
cu apă şi canalizare,” comuna 
Pietroşani, judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Lucrare de importanţă maximă 
pentru infrastructură (în curs de 
derulare)  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
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Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

47.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 1951 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Lucrări asfaltice DC 1 
(Drum comunal Domneşti-
Lăpuşani) + DC 229 (Pietroşani 
Găneşti) comuna Pietroşani, 
judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Lucrare de importanţă maximă 
pentru infrastructură (în curs de 
derulare)  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

48.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 1951 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Lucrări asfaltice 
Tronson I+II Bădeşti (drumuri 
comunale sat Bădeşti) comuna 
Pietroşani, judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Lucrare de importanţă maximă 
pentru infrastructură (în curs de 
derulare)  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 

49.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 283 mii lei pentru finanţarea 

Lucrare de importanţă maximă 
pentru infrastructură (în curs de 
derulare)  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 62 -

drumurilor obiectivului Alimentare cu apă în 
satul Morăşti ,comuna Pietroşani, 
judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
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propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

50.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 1951 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Lucrări asfaltice DC 1 
(Drum comunal Domneşti-
Lăpuşani) + DC 229 (Pietroşani 

Lucrare de importanţă maximă 
pentru infrastructură (în curs de 
derulare)  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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Găneşti) comuna Pietroşani, 
judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Administraţiei Publice 
 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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51.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 1951 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Lucrări asfaltice DC 1 
(Drum comunal Domneşti-
Lăpuşani) + DC 229 (Pietroşani 
Găneşti) comuna Pietroşani, 
judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Lucrare de importanţă maximă 
pentru infrastructură (în curs de 
derulare)  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

52.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 1951 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Lucrări asfaltice DC 1 
(Drum comunal Domneşti-
Lăpuşani) + DC 229 (Pietroşani 
Găneşti) comuna Pietroşani, 
judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Lucrare de importanţă maximă 
pentru infrastructură (în curs de 
derulare)  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

53.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 1951 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Lucrări asfaltice DC 1 
(Drum comunal Domneşti-
Lăpuşani) + DC 229 (Pietroşani 
Găneşti) comuna Pietroşani, 
judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Lucrare de importanţă maximă 
pentru infrastructură (în curs de 
derulare)  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

54.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 1951 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Lucrări asfaltice DC 1 
(Drum comunal Domneşti-
Lăpuşani) + DC 229 (Pietroşani 

Lucrare de importanţă maximă 
pentru infrastructură (în curs de 
derulare)  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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Găneşti) comuna Pietroşani, 
judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Administraţiei Publice 
 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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55.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 1951 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Lucrări asfaltice DC 1 
(Drum comunal Domneşti-
Lăpuşani) + DC 229 (Pietroşani 
Găneşti) comuna Pietroşani, 
judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Lucrare de importanţă maximă 
pentru infrastructură (în curs de 
derulare)  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

56.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 1951 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Lucrări asfaltice DC 1 
(Drum comunal Domneşti-
Lăpuşani) + DC 229 (Pietroşani 
Găneşti) comuna Pietroşani, 
judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Lucrare de importanţă maximă 
pentru infrastructură (în curs de 
derulare)  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

57.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Cod 1500, Dezvoltarea 
capacitatii institutionale a Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tatilor administratiei publice 
locale (comune) si a asociatiei 
acestora (A.Co.R) in 
vederea sustinerii dezvoltarii 
durabile a spatiului rural 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 25 mii lei pentru 
achiziţionarea de camere video 
în Comuna Coşeşti, judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Se înregistrează o creştere 
considerabilă în domeniul 
infracţiunilor. Finanţarea 
obiectivului va fi un factor 
descurajant în viitor.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
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DGRCL 
58.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 30 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Testare rezistenţă 
poduri peste Râul Doamnei, 
comuna Coşeşti, judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Podul nu este testat de peste 20 
de ani. Persoanele care sunt în 
tranzit nu pot traversa podul cu 
autocare şi sunt nevoite să 
coboare  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

59.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 30 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drumuri 
comunale 5,5 km satele 
Jupâneşti şi Priseaca, comuna 
Coşeşti 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Proiect de dezvoltare a 
infrastructurii rurale. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

60.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- 10.000 km drumuri 
judeţene 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare DJ, 

Proiect de dezvoltare a 
infrastructurii în zonă. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului alocat 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
- Anexa nr.3/15, - Ministerul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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comuna Coşeşti, judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioana Dumitru 
Grupul Parlamentar PPDD 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
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lei 
 

61.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 86 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Drum 
Comunal (D.C.411)” Com. 
Naieni, Jud. Buzau  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Coman Gheorghe 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiectul este necesar pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere din zonă 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

62.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 83 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Drum 
Comunal(D.C. 157: D.C.158)" 
Com. Paxrdosi ,jud. Buzau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Proiectul este necesar pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere din zonă 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
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Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

63.  Anexa nr.3/15, - Ministerul Se suplimentează bugetul Proiectul este necesar pentru Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 83 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Drum 
Satesc " Com. Tisau , jud. Buzau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere din zonă 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât:  
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

64.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 137 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Drum 
Comunal(D.C .135)" Com. 
Cernatesti, jud. Buzau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiectul este necesar pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere din zonă 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

65.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Proiectul este necesar pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 134 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Drum 
Comunal(D.C. 54)i" Com. 
Sahateni ,jud. Buzau  Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

rutiere din zonă 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

66.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 110 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Drum 
Comunal(D.C.164), Com. 
Rusetu,  jud. Buzau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiectul este necesar pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere din zonă 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

67.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 215 mii lei pentru finanţarea 

Proiectul este necesar pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere din zonă 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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obiectivului Reabilitare Drum  
satesc nr. 27 „Loc. Pogoanele, 
jud. Buzau  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Guvernului 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

68.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 92,5 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Drum 
Comunal(D.C.162)" 
Com.Scutelnici, jud. Buzau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiectul este necesar pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere din zonă 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

69.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 79 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Drumuri 
satesti" Com. Stalpu, jud. Buzau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Proiectul este necesar pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere din zonă 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

70.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 85 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Drum 
Comunal(D.C.44)i" Com. 
Pietroasele, jud. Buzau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiectul este necesar pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere din zonă 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

71.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 140 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Drum 
Comunal(D.C.95; D.C.195)" 
Com. Berca, jud. Buzau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Proiectul este necesar pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere din zonă 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
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lei 
72.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 72 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Drum 
Comunal(D.C.51)" Com. Amaru, 
jud. Buzau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiectul este necesar pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere din zonă 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

73.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 105 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Punţi pietonale 
Valea Mănăstirii Localitatea 
Titesti, Judeţul Argeş  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect realizat 100% lucrări 
nedecontate de 2 ani Sursa de 
finanţare: fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

74.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 

Proiect realizat în parteneriat cu 
Apa Canal 2000 SA - Obiectiv 
nou necesar pentru dezvoltarea 
infrastructurii Sursa de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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apă prin HG 577/1997 de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă 
şi apă uzată" Localitatea Titesti, 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

75.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Proiect nou necesar pentru 
infrastructura zonală Sursa de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 2600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare drumuri 
comunale şi de interes local, 
întreţinere periodică şi asigurarea 
scurgerii" Localitatea Titesti, 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

76.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 550 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reţea de canalizare 
menajeră şi staţie epurare" 
Localitatea Valea mare Pravat, 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect în derulare aproape de 
finalizare Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
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finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
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de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

77.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 1969 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Alimentare cu apă 
comuna valea mare pravat, 
satele Gura Pravat şi Namaiesti" 
Localitatea Valea mare Pravat, 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect în derulare aproape de 
finalizare Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

78.  Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 110 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Şcoală clasele V-VIII 
Namaesti , Localitatea Valea 
Mare Pravat, Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect în derulare aproape de 
finalizare Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

79.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Proiect în derulare aproape de 
finalizare Sursa de finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare 
drumuri:12.65 km asfaltari, 
pietruire 5,8 km, reabilitare DC 
34 Bilcesti-Selari-Valea Mare" 
Localitatea Valea Mare Pravat, 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

80.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Program 
National pentru reabilitarea si 
modernizarea 
infrastructurii culturale si 
dotarea de sedii pentru 
asezaminte culturale din 
mediu mixt si urban 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 50 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reparaţii cămin 
cultural Valea Mare" Localitatea 
Valea Mare Pravat, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect în derulare aproape de 
finalizare Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
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modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

81.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 40 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „reabilitare sediu 
primărie" Localitatea Valea Mare 
Pravat, Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sediul primăriei necesită 
reparaţii Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 
 

82.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 2046 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „canalizare şi epurare 
ape menajere Valea Danului" 
Localitatea Valea Danului, 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect în derulare realizat 25% 
Sursa de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
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canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

83.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- construire săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 79 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „bază sportivă 
multifuncţională" Localitatea 
Valea Danului, Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect în derulare  Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

84.  Anexa nr.3/15, - Ministerul Se suplimentează bugetul Proiect în derulare  Sursa de Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 850 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Alimentare cu apă" 
Localitatea Valea Danului, 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 110 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale. 
 
 

85.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 35 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare DC 239 
valea Danului - Lunca - Albeşti" 
Localitatea Valea Danului, 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect în derulare  Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
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pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

86.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 45 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare DC 243 
i" Localitatea Valea Danului, 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Proiect în derulare  Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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87.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Program 
National pentru reabilitarea si 
modernizarea 
infrastructurii culturale si 
dotarea de sedii pentru 
asezaminte culturale din 
mediu mixt si urban 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 45 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare căminului 
culturali" Localitatea Valea 
Danului, Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect în derulare  Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
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publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

88.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- construire săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 413 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Construcţie Bază 
sportivăi" sat Rădeşti, Localitatea 
Stâlpeni, Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect în derulare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

89.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Proiect în derulare realizat 20%  
Sursa de finanţare Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 1967 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Construcţie punte 
pietonală peste Râul Târgului în 
satele Opreşti, Radeşti, 
Localitatea Stâlpeni, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

90.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01-  

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 4600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Extindere reţele de 
alimentare cu gaze" Localitatea 
Stâlpeni, Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD  

Proiect nou cu necesar de 
finanţare Sursa de finanţare - 
Sume defalcate din TVA 
Anexa 7 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a 
se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
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principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale 
 

91.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 185 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „proiectare execuţie 
canalizare sat Rădeşti, 
Localitatea Stâlpeni, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect important de 
infrastructură  Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
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de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

92.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „proiectare execuţie 
canalizare sat Rădeşti, 
Localitatea Stâlpeni, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect important de 
infrastructură  Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
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programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale. 
 

93.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „modernizare şi 
extindere trotuare aferente DN" 
Localitatea Stâlpeni, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect important de 
infrastructură  Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

94.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Program 
National pentru reabilitarea si 
modernizarea 
infrastructurii culturale si 
dotarea de sedii pentru 
asezaminte culturale din 
mediu mixt si urban 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „modernizare şi 
extindere trotuare aferente DN" 
Localitatea Stâlpeni, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Proiect important pentru 
dezvoltarea culturală a zonei  
Sursa de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

95.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 

Proiect important pentru 
amenajarea teritoriului  Sursa 
de finanţare Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
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Capitolul 70.01, Alineat 05 
Finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism 

Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 71 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Actualizarea PUG" 
Localitatea Stâlpeni, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2013 pentru finantarea 
elaborarii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice 
generale si a regulamentelor 
locale de urbanism  este in 
pozitie absoluta şi se 
detaliază pe obiective de 
investiţii de către ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor 
publice locale. 
 

96.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 71 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Extinderea reţelei cu 
apă sat Jugur" Localitatea 
Poienarii de Muscel Judeţul 

Proiect în stadiu de Studiu de 
fezabilitate Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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97.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01, Alineat 05 
Finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 427 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare cămin 
cultural Poienarii de Muscel" 
Localitatea Poienarii de Muscel 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect în derulare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
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va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv 

98.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare drumuri 
comunalel" Localitatea Poienarii 
de Muscel Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect în derulare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

99.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 700 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului extindere reţea 
alimentare cu apă sat Mătău" 
Localitatea Mioarele Judeţul 

Lucrare finalizată Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

100.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare DC 40 

Lucrările de pietruit sunt deja 
realizate Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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Matatu - poenari" Localitatea 
Mioarele Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

101.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Execuţie Pod BA 
peste Râul Argeşel sat 
Suslăneştii" Localitatea Mioarele 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

PT elaborat. Lucrarea necesită 
finanţare Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

102.  Anexa nr.3/15, - Ministerul Se suplimentează bugetul Lucrarea finalizată necesită Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 700 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Execuţie Pod BA 
peste Râul Argeşel sat 
Suslăneştii" Localitatea Mioarele 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

finanţare pentru plata 
arieratelor. Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

103.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 5374 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare cu apă şi 
canalizare sat Mihăeşti" 
Localitatea Mioarele Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare. Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

104.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- construire săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 629 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Bază sportivă 
multifuncţionalăi" Localitatea 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare. Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Mihăeşti, Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

105.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Program 
National pentru reabilitarea si 
modernizarea 
infrastructurii culturale si 
dotarea de sedii pentru 
asezaminte culturale din 
mediu mixt si urban 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 242 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Cămin 
Cultural Coteştii" Localitatea 
Godeni Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Edificiul este într-o stare 
precară Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
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Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

106.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 15300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare cu apă şi 
canalizare sat Mihăeşti" 
Localitatea Godeni Judeţul Argeş 

Lucrare finanţată prin PNDR 
măsura 322. Datorie proiectant 
SF 40.000. În luna martie 
lucrările vor demara. Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

107.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Program 
National pentru reabilitarea si 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 150 mii lei pentru finanţarea 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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modernizarea 
infrastructurii culturale si 
dotarea de sedii pentru 
asezaminte culturale din 
mediu mixt si urban 

obiectivului Reabilitare cămin 
cultural" Localitatea Godeni 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
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în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

108.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 714 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Canalizare menajeră 
în sistem centralizat" Localitatea 
Davideşti Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare (80% finalizată). 320 
miilei datorie constructor Sursa 
de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
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al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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109.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- construire săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 252 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Bază sportivă 
Conteşti" Localitatea Davideşti 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare (60% finalizată). 
130.981 lei datorie constructor 
Sursa de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

110.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 75 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare apă sat 
Conteşti" Localitatea Davideşti 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare (90% finalizată). 100 
mii lei datorie constructor Sursa 
de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

111.  Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 199 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare (300 mii lei datorie 
constructor) Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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„Reabilitare şi extindere Grădiniţa 
Olteanca" Localitatea Godeni 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

dispoziţia Guvernului  potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

112.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 75 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Canalizare menajeră 
şi staţie de epurare satele 
Albeştii pământeni şi Albeştii 
Ungureni" Localitatea Albeştii de 
Argeş, Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare (80% finalizată).  
Sursa de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
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finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
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de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

113.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 937 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare DC 259 
L=2,448km Localitatea Albeştii 
de Argeş, Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare. Este importantă 
pentru infrastructura din zonă 
Sursa de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei  

114.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 528 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului "Staţie epurare ape 
reziduale blocuri Aninoasa" 
Localitatea Aninoasa, Judeţul 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare (80% finalizată). 
Necesarul de finanţare 
reprezintă datoria la constructor  
Sursa de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
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către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

115.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1998 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 1177 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului "Modernizare sistem 
alimentare cu apă sat Aninoasa" 
Localitatea Aninoasa, Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare (80% finalizată). 
Necesarul de finanţare 
reprezintă datoria la constructor  
Sursa de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

116.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- construire săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 193 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Bază sportivă 
Musatesti" Localitatea Musatesti, 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare. Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

117.  Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 265 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Şcoala cu 
cls. I-VIII Stroeşti" Localitatea 
Musatesti  Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare  Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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118.  Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 2930 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Modernizare, extindere şi dotare 
Şcoala cls. I-VIII Sat Robaia" 
Localitatea Musatesti  Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare  Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

119.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1998 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 1875 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Canalizare menajeră 
în sistem centralizati" Localitatea 
Boteni, Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare. Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
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reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

120.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- construire săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 193 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Bază sportivă şcoala 
petre Ţuţea" Localitatea Boteni 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare. Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
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Grupul parlamentar PPDD Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 
 

121.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1998 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Canalizare menajeră 
în sistem centralizati" Localitatea 
Boteni, Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare. Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
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staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

122.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 589 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Finalizare pod pe râul 
Argeşel în satul Lunca  
Localitatea Boteni Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare. Este importantă 
pentru infrastructura din zonă 
Sursa de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

123.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare. Este importantă 
pentru infrastructura din zonă 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
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Capitolul 70.01- 10.000 km 
drumuri judetene si de interes 
local 

Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 728 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Pietruire asfaltare DJ 
723 Boteni - Valeni Localitatea 
Boteni, Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

124.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- construire săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 253 mii lei pentru finanţarea 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare. Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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obiectivului Bază sportivă 
multifuncţională, sat Bârzeşti 
comuna Vultureşti, Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 
 

125.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Program 
National pentru reabilitarea si 
modernizarea 
infrastructurii culturale si 
dotarea de sedii pentru 
asezaminte culturale din 
mediu mixt si urban 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 1472 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare cămin 
cultural sat Bârzeşti, comuna 
Vultureşti, Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare. Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

126.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Program 
National pentru reabilitarea si 
modernizarea 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 16 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare cămin 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare. Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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infrastructurii culturale si 
dotarea de sedii pentru 
asezaminte culturale din 
mediu mixt si urban 

cultural Băjeştii, comuna Băileşti 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
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specifice fiecărui obiectiv. 
127.  Anexa nr. 3/25 Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 474 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„reabilitarea Şcoala cu clasele I-
VIII Poieniţa" Localitatea Băileşti  
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare. Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

128.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01, Alineat 05 
Finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 120 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului PUG" Localitatea 
Băileşti, Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Proiect important pentru 
amenajarea teritoriului  Sursa 
de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

- Suma prevăzuta pentru anul 
2013 pentru finantarea 
elaborarii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice 
generale si a regulamentelor 
locale de urbanism  este in 
pozitie absoluta şi se 
detaliază pe obiective de 
investiţii de către ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor 
publice locale. 
 

129.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- construire săli 
de sport 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 190 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Bază sportivă cu 
teren fotbal omologabil tip 1, 
Vlădeşti"  Localitatea Vlădeşti, 
Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare. Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

130.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Program 
National pentru reabilitarea si 
modernizarea 
infrastructurii culturale si 
dotarea de sedii pentru 
asezaminte culturale din 
mediu mixt si urban 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 153 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie cămin 
cultural Vlădeşti, comuna 
Vlădeşti Judeţul Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare. Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 171 -

Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

131.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice la 
Capitolul bugetar 70.01 cu suma 
de 589 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare DC 8 
Coteasca -Draghescu 5 km  
Localitatea Vlădeşti Judeţul 
Argeş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare. Este importantă 
pentru infrastructura din zonă 
Sursa de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

132.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Alimentarea 
cu apa a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Alimentare 
cu apă a comunei Bragadiru, jud. 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectivul a fost finanţat pe 
programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi necesită 
suplimentarea fondurilor pentru 
finalizarea lucrării 
Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur 
Grupul Parlamentar PPDD 
 

prevăzut la capitolul bugetar 
70.07 – Programul 
Constructii sali de sport 

principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale 

133.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 200 mii lei pentru 
obiectivul Modernizare drum 
de interes local, comuna 
Năsturelu, jud. Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Finanţarea obiectivului este 
indispensabilă pentru ceşterea 
calităţii vieţii cetăţenilor  din 
comună 
Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului 
prevăzut la capitolul bugetar 
70.07 – Programul 
Constructii sali de sport 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur 
Grupul Parlamentar PPDD 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
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lei 
134.  Anexa 3/15  Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor -  
Programul 10.000 km drumuri 
judetene si de interes local 

Se suplimentează bugetul 
prevăzut cu suma de 1000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
Reabilitare sistem rutier, 
amenajare variantă ocolitoare pe 
DN6-E70 în interiorul în interiorul 
municipiului Alexandria, judeţul 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur 
Grupul Parlamentar PPDD 

Necesitatea continuării lucrărilor 
începute. 
Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului 
prevăzut la capitolul bugetar 
70.07 – Programul 
Constructii sali de sport 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

135.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor - 
Programul 10.000 km drumuri 
judetene si de interes 

Se suplimentează bugetul 
prevăzut cu suma de 1500 lei 
pentru obiectivul Modernizarea 
Infrastructurii de acces 
cătreexploataţiile agricole din 
comuna Năsturelu, jud. 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur 
Grupul Parlamentar PPDD 

Finanţarea obiectivului este 
indispensabilă pentru ceşterea 
calităţii vieţii cetăţenilor  din 
comună 
Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului 
prevăzut la capitolul bugetar 
70.07 – Programul 
Constructii sali de sport 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
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stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

136.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  - Sistem integrat de 
reabilitare 
a retelelor de alimentare cu 
apa si canalizare, nclusiv 
statii de epurare si tratare a apei 
potabile in localitati cu o 
populatie de pana la 50.000 
locuitori 

Se suplimentează bugetul 
prevăzut cu suma de 1400 mii lei 
pentru obiectivul Sistem 
centralizare de canalizare de 
ape uzate menajere, comuna 
Năsturelu, jud. Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Alin-Constantin Bucur 
Grupul Parlamentar PPDD 

Finanţarea obiectivului este 
indispensabilă pentru ceşterea 
calităţii vieţii cetăţenilor  din 
comună 
Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului 
prevăzut la capitolul bugetar 
70.07 – Programul 
Constructii sali de sport 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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137.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 
 
 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 1.078 mii lei 
în vederea efectuării de lucrări de 
forare puţuri de adâncime pentru 
alimentare cu apă – 2 foraje de 
mare adâncime în comuna Gura 
Vadului, judeţul Prahova 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputaţi PP-DD, Gabriela Anghel 
şi Răzvan Tănase 

Necesitatea modernizării 
zonelor rurale prin asigurarea 
unor condiţii corespunzătoare 
standardelor de calitate din 
comunităţile urbane şi 
reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi 
urban  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
GuvernuluiFondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
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proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale 

138.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr 
3/15 
 
 
 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 120 în 
vederea reabilitării, modernizării 
şi extinderii sediului primăriei din 
comuna Gura Vadului, judeţul 
Prahova 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 

Necesitatea desfăşurării în 
condiţii adecvate a activităţii 
administrative a comunei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
GuvernuluiFondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 
 

139.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 
 
 

Alocarea sumei de 276,28   mii 
lei în vederea modernizării 
străzilor din comuna Gura 
Vadului, satele Gura Vadului, 
Perşunari şi Tohani, judeţul 
Prahova 
 
Autori: Comisia pentru 

Necesitatea modernizării 
zonelor rurale prin asigurarea 
unor condiţii corespunzătoare 
standardelor de calitate din 
comunităţile urbane şi 
reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi 
urban  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

140.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr 
3/15 
 
 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 700 mii lei în 
vederea finalizării sediului 
primăriei, lucrare începută şi 
executată din fonduri proprii în 
comuna Gornet Cricov, judeţul 
Prahova 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Necesitatea finalizării execuţiei 
lucrării începute de primăria 
Gornet Cricov şi suportată din 
fonduri proprii în vederea 
desfăşurării în condiţii adecvate 
a activităţii administrative a 
comunei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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 echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputaţi PP-DD, Gabriela Anghel 
şi Razvan Tanase 
Grup parlamentar PPDD 

Guvernului 
 
 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

141.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 
 
 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 7 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Studiu de fezabilitate pentru 
proiect  „Modernizare drumuri de 
interes local”, comuna Gornet 
Cricov, judeţul Prahova  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Necesitatea modernizării 
zonelor rurale prin asigurarea 
unor condiţii corespunzătoare 
standardelor de calitate din 
comunităţile urbane şi 
reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi 
urban  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

142.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr 
3/15 Capitolul bugetar 70.01 -
Reabilitare sali de sport 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.300 mii lei în vederea finalizării 
construcţiei - Bază sportivă- în 
comuna Gornet Cricov, judeţul 
Prahova, lucrare începută şi 
executată din fonduri proprii  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Necesitatea finalizării execuţiei 
lucrării începute de primăria 
Gornet Cricov şi suportată din 
fonduri proprii în vederea 
asigurării unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

şi urban  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

143.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei în vederea finalizării 
sistemului de alimentare cu apă  
în comuna Tomşani, judeţul 
Prahova. 
Lucrarea este finalizată în 
proporţie de 90% 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputati PP-DD, Gabriela Anghel 
si Razvan Tanase 

Necesitatea finalizării execuţiei 
lucrării începute de primăria 
comunei Tomşani în vederea 
asigurării unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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Grup parlamentar PPDD 
 

pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 190 -

este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

144.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
98 mii lei în vederea finalizării 
staţiei de pompare pentru 
sistemul de alimentare cu  apă  
în comuna Tomşani, judeţul 
Prahova. 
Lucrarea este finalizată în 
proporţie de 55% 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Necesitatea finalizării execuţiei 
lucrării începute de primaria 
comunei Tomşani în vederea 
asigurării unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
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protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

145.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.660 mii lei în vederea finalizării 
proiectului de amenajare 
trotuare, podeţe, şanţuri pe 
ambele părţi ale DN1 B, sat 
Loloiasca, judeţul Prahova. 
Lucrarea este finalizată în 
proporţie de 37% 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Necesitatea finalizarii execuţiei 
lucrării începute de primăria 
comunei Tomşani în vederea 
asigurării unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

 
 

timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei.
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146.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.240 mii lei în vederea 
modernizării drumurilor comunale  
în comuna Tomşani, judeţul 
Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Necesitatea  executării lucrării 
de modernizare drumuri 
comunale în vederea asigurării 
unor condiţii corespunzătoare 
standardelor de calitate din 
comunităţile urbane şi 
reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi 
urban  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

147.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr 
3/15 
Program National pentru 
reabilitarea si modernizarea 
infrastructurii culturale si 
dotarea de sedii pentru 
asezaminte culturale din mediu 
mixt si urban 
 
 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 1.023,92 mii 
lei în vederea construirii unui 
cămin cultural în satul Perşunari, 
comuna Gura Vadului, judeţul 
Prahova 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

 
Necesitatea modernizării 
zonelor rurale prin asigurarea 
unor condiţii corespunzătoare 
standardelor de calitate din 
comunităţile urbane şi 
reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi 
urban  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
GuvernuluiFondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

148.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.240  mii lei în vederea 
modernizării drumurilor comunale  
în comuna Tomşani, judeţul 
Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Necesitatea  executării lucrării 
de modernizare drumuri 
comunale în vederea asigurării 
unor condiţii corespunzătoare 
standardelor de calitate din 
comunităţile urbane şi 
reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi 
urban  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Guvernului 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei 

149.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru execuţie 
lucrări de reabilitare drumuri 
comuna Şirna, judeţul Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Necesitatea  executării lucrării 
de modernizare drumuri 
comunale în vederea asigurării 
unor condiţii corespunzătoare 
standardelor de calitate din 
comunităţile urbane şi 
reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi 
urban  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

150.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr 
3/15 Capitolul bugetar 70.01 -
Reabilitare sali de sport 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru amenajare 
obiectiv teren de sport aferent 
Şcolii Tăriceni, în sat Tăriceni, 
comuna Şirna, judeţul Prahova  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Necesitatea  executării lucrării 
de modernizare în vederea 
asigurării unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
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Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

151.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr 
3/15 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru trecerea de la 
încălzirea cu combustibil solid la 
încălzirea pe gaze a clădirilor 
primăriei, şcolilor, grădiniţelor şi 
bibliotecii amenajare obiectiv – 
din comuna Şirna, judeţul 
Prahova  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Necesitatea  executării lucrării 
de modernizare în vederea 
asigurării unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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 amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Guvernului 
 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale 
 

152.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
9.000 mii lei pentru lucrări 
execuţie canalizare satele 
Ariceştii Rahtivani, Nedelea, 
comuna Ariceştii Rahtivani, 
judeţul Prahova  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Necesitatea  executării lucrării 
de canalizare  în vederea 
asigurării unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
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privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

153.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr 
3/15 Capitolul bugetar 70.01 -
Reabilitare sali de sport 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru finanţare 
parţială proiect-construire sală de 
sport, sat Nedelea, comuna 
Ariceştii Rahtivani, judeţul 
Prahova, proiect în valoare totală 
de 2.000 mii lei, din care 1.600 
mii lei  finanţare proprie.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Necesitatea finanţării parţiale a 
proiectului de construire sală de 
sport în vederea asigurării unor 
condiţii corespunzatoare 
standardelor de calitate din 
comunităţile urbane şi 
reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi 
urban  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
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aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

154.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru întocmire 
proiect -  “Extindere canalizare 
pe distanţa de 9 km.”-, comuna 
Baba Ana, judeţul Prahova . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Necesitatea  întocmirii 
proiectului  în vederea accesării 
de fonduri europene pentru 
execuţia proiectului, necesar  
asigurării unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunitaţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputaţi PP-DD, Gabriela Anghel 
şi Răzvan Tănase 
Grup parlamentar PPDD 

Guvernului 
 
 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
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anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

155.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr 
3/15 Reabilitarea termica a 
cladirilor de locuit cu finantare 
prin credite bancare cu garantie 
guvernamentala, aprobat 
prin OUG 69/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
7.200 mii lei pentru reabilitarea 
termică blocuri zona Ploieşti 
Nord (Lot1 şi Lot 2), mun.Ploiesti, 
judeţul Prahova . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Necesitatea  reabilitării termice 
a blocurilor de locuinţe  pentru  
dezvoltarea infrastructurii 
oraşului, obiectivele propuse 
aflându-se în stare  de 
degradare, sau în vederea 
creşterii  coeficintului de izolare 
termică .  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Obiectivul poate fi finantat in 
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cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 

156.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr 
3/15 Reabilitarea termica a 
cladirilor de locuit cu finantare 

Se propune alocarea sumei de 
9.000 mii lei pentru reabilitarea 
termică blocuri zona Ploieşti-
Malu Rosu din mun.Ploiesti, 
judeţul Prahova . 

Necesitatea  reabilitării termice 
a blocurilor de locuinţe  pentru  
dezvoltarea infrastructurii 
oraşului, obiectivele propuse 
aflându-se in stare  de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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prin credite bancare cu garantie 
guvernamentala, aprobat 
prin OUG 69/2010 
 
 
 
 
 
 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

degradare, sau în vederea 
creşterii  coeficintului de izolare 
termică .  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
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regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 

157.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr 
3/15 Reabilitarea termica a 
cladirilor de locuit cu finantare 
prin credite bancare cu garantie 
guvernamentala, aprobat 
prin OUG 69/2010 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
12.700 mii lei pentru reabilitarea 
termică blocuri zona Ploieşti-
Vest1 din mun.Ploiesti, judeţul 
Prahova . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Necesitatea  reabilitării termice 
a blocurilor de locuinţe  pentru  
dezvoltarea infrastructurii 
oraşului, obiectivele propuse 
aflându-se în stare  de 
degradare, sau în vederea 
creşterii  coeficientului de 
izolare termică.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
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credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 

158.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr 
3/15 Reabilitarea termica a 
cladirilor de locuit cu finantare 
prin credite bancare cu garantie 
guvernamentala, aprobat 
prin OUG 69/2010 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
6.100 mii lei pentru reabilitarea 
termică blocuri zona Ploieşti-
Vest2 din mun.Ploiesti, judeţul 
Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Necesitatea  reabilitării termice 
a blocurilor de locuinţe  pentru  
dezvoltarea infrastructurii 
oraşului, obiectivele propuse 
aflându-se în stare  de 
degradare, sau în vederea 
creşterii  coeficientului de 
izolare termică.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Obiectivul poate fi finantat in 
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cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 

159.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr 
3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru introducere 
sistem alimentare gaze naturale 
în satele Albeşti Paleologu, 
Albeşti Muru, Vadu Părului, 

Necesitatea  reabilitării termice 
a blocurilor de locuinţe  pentru  
dezvoltarea infrastructurii 
oraşului, obiectivele propuse 
aflându-se în stare  de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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comuna Albeşti Paleologu, 
judeţul Prahova . 
Lucrarea este executată în 
proporţie de 15% 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputati PP-DD, Gabriela Anghel 
si Razvan Tanase   
Grup parlamentar PPDD 

degradare, sau în vederea 
creşterii  coeficientului de 
izolare termica .  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale 
 

160.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
700 mii lei pentru construire 
punte pietonală peste râul 
Cricovul Sărat, sat Cioceni, 
comuna Albeşti Paleologu, 
judeţul Prahova . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Necesitatea  executării lucrării 
de modernizare punte pietonală 
în vederea asigurării unor 
condiţii corespunzătoare 
standardelor de calitate din 
comunităţile urbane şi 
reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi 
urban  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Razvan Tanase   
Grup parlamentar PPDD 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

161.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 3/15 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru modernizare 
drumuri locale în comuna Albeşti 
Paleologu, judeţul Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Necesitatea  executării lucrării 
de modernizare drumuri 
comunale în vederea asigurării 
unor condiţii corespunzătoare 
standardelor de calitate din 
comunităţile urbane şi 
reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi 
urban  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
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pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

162.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01, Alineat 05 
Finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
600 mii lei pentru reactualizare 
PUG  comuna Albeşti Paleologu, 
judeţul Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Este necesar de actualizat în 
vederea eliberării Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
zaţiilor de construcţie 
 
 
   
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Suma prevăzuta pentru anul 
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2013 pentru finantarea 
elaborarii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice 
generale si a regulamentelor 
locale de urbanism  este in 
pozitie absoluta şi se 
detaliază pe obiective de 
investiţii de către ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor 
publice locale. 

163.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
7.000 mii lei pentru înfiinţare 
sistem de alimentare cu apă şi 
gospodărie de apă, sat Cioceni, 
precum şi sistem de canalizare şi 
epurare a apei uzate menajere în 
satele Cioceni şi Albeşti 
Paleologu, comuna Albeşti 
Paleologu, judeţul Prahova . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Necesitatea  executării lucrărilor 
în vederea asigurării unor 
condiţii corespunzătoare 
standardelor de calitate din 
comunităţile urbane şi 
reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi 
urban 
 
Studiu de fezabilitate înregistrat 
la Ministerul Mediului şi 
Pădurilor sub 
nr.170378/07.03.2012 
 
  Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

164.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr. 
3/15 Capitolul 70.01 - 
Constructia de locuinte 
sociale conform Legii nr. 
114/1996 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
7.600 mii lei pentru program 
multianual de finanţare a 
construcţiilor de locuinţe sociale 
în oraşul Breaza, judeţul 
Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Creşterea numărului de locuinţe 
din oraş  în vederea asigurării 
unor condiţii corespunzătoare 
standardelor de calitate din 
comunităţile urbane  
 
Cererea de includere în 
program a fost transmisă 
MDRT(MDRAP)-Direcţia 
Generală Lucrări Publice sub 
nr.12751/11,10,2012 
 
  Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

165.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr. 

Se propune alocarea sumei de 
900 mii lei pentru achiziţionare 
panouri fotovoltaice ca sursă de 

Necesitatea desfăşurării în 
condiţii adecvate a activităţii 
administrative a oraşului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
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3/15 
 
 
 
 
 
 
 
 

energie alternativă pentru 
sistemul de iluminat public şi al 
principalelor clădiri administrative 
din oraşul Breaza, judeţul 
Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

 
Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate . 
 
  Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 
 

166.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr. 

Se propune alocarea sumei de 
49.400 mii lei pentru execuţia 
proiectului “Ravene şi torenţi  în 

Necesitatea  executării lucrărilor 
în vederea asigurării unor 
condiţii corespunzătoare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
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3/15 
 
 
 
 
 
 
 
 

oraşul Breaza, bazin hidrografic-
Prahova, torenţi- Şipot, Cacova 
şi Valea Câmpului”, judeţul 
Prahova . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputaţi PP-DD, Gabriela Anghel 
şi Răzvan Tănase 

standardelor de calitate din 
comunităţile urbane  
 
Studiu de Fezabilitate “Ravene 
şi torenţi  în oraşul Breaza, 
bazin hidrografic Prahova-
torenţi Şipot, Cacova şi Valea 
Câmpului” realizat în 2011. 
Fără posibilitate de finanţare din 
bugetul local. 
  Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

167.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr. 
3/15 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
800 mii lei pentru modernizarea 
pieţei centrale din oraşul Breaza, 
judeţul Prahova . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Necesitatea  executării lucrărilor 
în vederea asigurării unor 
condiţii corespunzătoare 
standardelor de calitate din 
comunităţile mic-urbane  
 
S-a realizat proiectul tehnic  
 
  Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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168.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 9 500 mii lei – 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivul de 
investiţii “Infiinţarea reţelei de 
canalizare şi construirea staţiei 
de epurare a apei în comuna 
Augustin”. Alocarea se 
realizează către bugetul comunei 
Augustin. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD 

Dezvoltarea infrastucturii 
tehnico-edilitare în comuna 
Augustin reprezinta o 
promisiune electorala a USL pe 
fondul constatării problemei 
reale a nivelului infrastructurii în 
zona. 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

169.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 800 000 lei - 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivul de 
investiţii ”Înfiinţarea staţiei de 
clorinare a apei în comuna 
Augustin”. 
Alocarea se realizează către 
bugetul comunei Augustin. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Extinderea sursei de apa şi 
îmbunătăţirea calităţii acesteia 
reprezintă o necesitate majoră, 
zona fiind în prezent 
subdimensionată la acest 
capitol. 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
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lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

170.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se alocă suma de 200 000 lei - 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivul de 
investiţii “Reabilitarea unei 
porţiuni de  200 m de drum în 
localitatea Tărlungeni”. 
Alocarea se realizează către 
Primaria Tărlungeni. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

În prezent drumul este 
impracticabil deoarece necesită 
consolidarea unui canal de apă. 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

171.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 4 500 000 lei - 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivul de 
investiţii “Realizare sistem de 
canalizare în localitatea Cincu”. 
Alocarea se realizează către 
Primaria Cincu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

În prezent în zona nu există 
sistem de canalizare şi epurare 
a apei. 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
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anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

172.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 4 500 000 lei - 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivul de 
investiţii “Realizare sistem de 
canalizare în localitatea Şoarş. 
Alocarea se realizează către 
Primaria Şoarş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PPDD 

În prezent în zona nu există 
sistem de canalizare şi epurare 
a apei. 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
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Senator Marius Coste – PPDD în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

173.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 4 500 000 lei - 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivul de 
investiţii “Realizarea de bazine 
de captare a apei şi a sistemului 
de aducţiune cu pompe stradale 
în comuna Caţa şi satele 
arondate, respectiv: Paloş, 
Drăguşeni, oneşti şi Beia. 
Alocarea se realizează către 
Primaria Caţa 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Până în prezent au fost 
executate lucrările de forare 
pentru captarea apei.  
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD 

modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
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119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

174.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   – 
Capitolul bugetar 70.01 
Construire săli de sport 

Se alocă suma de 380 000 lei - 
în bugetul Ministerului Educaţiei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii “Înfiinţarea unei Săli de 
Sport pentru Şcoala Generala 3 
din localitatea Codlea, prin 
reabilitarea unei clădiri ce 
aparţine Primăriei. 
Alocarea se realizează către 
Primaria Codlea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

În prezent Şcoala Generala 3 
din Codlea nu dispune de o sala 
de sport, ar primăria a acceptat 
să puna la dispoziţie o clădire în 
scopul amenajării specifice 
solicitate de şcoală. 
(sursa de finanţare – Ministerul 
Educaţiei) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
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protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD 

- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

175.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Reabilitare sali 
de sport 

Se alocă suma de 250 000 LEI – 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivul de 
investiţii “Amenajarea unei 
minisăli de sport in cadrul 
Centrului de Asistenţă pentru 
Batrâni din localitatea Victoria” . 
Alocarea se realizează către 
primăria Victoria. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD 

Înfiinţarea unei săli de sport 
este oportună atât pentru 
bătrânii cât şi pentru copiii 
instituţionalizaţi din localitate. 
(sursa de finantare – Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
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sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

176.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 300 000 LEI - 
in bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivul de 
investiţie “Reabilitarea Staţiei de 
Epurare in municipiul Făgăraş” 
Alocarea se realizează catre 
Primăria Făgăraş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD 

În prezent se derulează lucrări 
specifice pentru reabilitarea 
infrastructurii de apă şi 
canalizare în municipiu.  
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
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proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

177.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Program 
National pentru reabilitarea si 
modernizarea 
infrastructurii culturale si 
dotarea de sedii pentru 
asezaminte culturale din mediu 
mixt si urban 

Se alocă suma de 300 000 LEI - 
in bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale pentru realizarea 
obiectivului de investiţii 
“Reabilitarea Centrului Cultural 
Făgăraş, biblioteca şi 
cinematograful, din localitatea 
Făgăraş”. 
Alocarea se realizează către 
Primăria Făgăraş. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD 

Centrul Cultural este o instituţie 
de referinta în zona iar 
reabilitarea acesteia va conduce 
la conservarea tradiţiilor şi 
obiceiurilor populare precum şi 
la dezvoltarea unor oportunităţi 
turistice semnificative. 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 236 -

mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

178.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 300 000 lei- in 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru realizarea 
obiectivului de investiţie 
“Extinderea sistemului de 
iluminat public în municipiul 
Făgăraş”. 
Alocarea se realizează către 
Primăria Făgăraş. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Extinderea sistemului de 
iluminat public inclusiv în 
parcările de resedinţa reprezintă 
o necesitate  în zonă, fiind 
semnalată şi în campania 
electorală. 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
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Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD 

bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

179.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 400.000 lei- în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivul “ 
Realizare sistem canalizare în 
comuna Dumbrăviţa şi a staţiei 
de pompare a apei”. Alocarea se 
realizează către Primaria 
Dumbrăviţa. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste- PP DD 

Cei 5.200 de locuitori ai 
comunei Dumbrăviţa şi ai 
satului aparţinator, Vlădeni, nu 
beneficiază de apa curentă în 
propriile gospodării. 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
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cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
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Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

180.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Reabilitare sali 
de sport 

Se alocă suma de 500.000 lei -în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivul “ 
Construire sala de sport în 
localitatea Dumbraviţa”. Alocarea 
se realizează către Primaria 
Dumbrăviţa. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea- PP DD 
Senator Marius Coste- PP DD 

Sala de sport actuala este 
foarte veche şi are o suprafaţă  
insuficientă pentru activităţi 
sportive, având circa 30 de 
metri pătraţi, şcoala din 
localitatea Dumbraviţa fiind 
frecventată de aproape 300 de 
elevi. (Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
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derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

181.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 500.000 lei - 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivele:“ 
Canalizare ape uzate menajere 
în comuna Racoş şi sat Mateiaş” 
şi “Bransamente apa potabilă în 
comuna Racoş şi sat Mateiaş”. 
Alocarea se va face către 
primaria Racoş. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Localitatea Racoş nu dispune 
de reţele de conducte pentru 
ape uzate provenite de la 
utilizatori. Se impune de 
asemenea extinderea şi 
îmbunătaţirea reţelei de apa 
potabilă. (Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea- PP DD 
Senator Marius Coste – PP DD  

- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
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reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

182.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 250.000 lei- în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivele: 
“Alimentare cu apa potabilă în 
localitaţile Gura Văii, Recea si 
Dejani” şi “Introducerea reţelei de 
gaz metan în localităţile Gura 
Văii si Dejani”. Alocarea se va 
face către Primaria Recea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PP DD 

Cei aproximativ 3000 de 
localnici din comuna Recea nu 
beneficiaza de alimentare cu 
gaz metan şi apa potabilă, 
aceste investiţii fiind prioritare în 
2013. (Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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Senator Marius Coste- PP DD pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
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este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

183.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se alocă suma de 200.000 lei- în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivul “ 
Asfaltare 500 de metri drum în 
localitatea Iaşi” (rămaşi 
neasfaltaţi). Alocarea se va face 
către Primăria Recea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PP DD 

În localitatea Iaşi se impun 
lucrări de reparaţii, asfaltare şi 
modernizare drumuri, deoarece 
acestea nu au mai fost 
reabilitate în ultimii ani. (Sursa 
de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 245 -

Senator Marius Coste – PP DD Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

184.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se alocă suma de 1.000.000 lei- 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 

În urma lucrărilor de canalizare 
şi introducere a reţelei de apă 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Regionale privind obiectivul “ 
Reabilitare străzi şi trotuare după 
finalizarea lucrărilor de 
canalizare şi apă potabilă”. 
Alocarea se va face către 
Primăria Rupea.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste – PP DD  

potabilă, mai multe străzi si 
trotuare de pe raza localităţii 
Rupea au fost deteriorate, fiind 
necesară în prezent reabilitatea 
lor. (Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 
 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

185.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se alocă suma de 300.000 lei – 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivul 
“Modernizare drum comunal-DC 
27- Lovnic-Grînari”. Alocarea se 
va face către Primăria Jibert. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste – PP DD  

Infrastructura stradală necesită 
mari lucrări de investiţii, 
deoarece drumurile judeţene şi 
comunale sunt foarte 
deteriorate. (Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

186.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 300.000 lei – 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivul “ 
Amenajare cu apă şi canalizare 
în satele Jibert, Dacia şi Lovnic”. 
Alocarea se va face către 
primăria Jibert. 

Deşi studiul de fezabilitate a fost 
realizat în urmă cu mai mult 
timp, nu au fost alocate fonduri 
în vederea demarării proiectului. 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste – PP DD 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale 

187.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Reabilitare sali 
de sport 

Se alocă suma de 200.000 lei – 
în bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice privind obiectivul “ 
Amenajare bază sportivă în 

Pentru lucrările de amenajare a 
bazei sportive din satul Dacia 
comuna Jibert a fost eliberat 
certificatul de urbanism, însă nu 
au fost alocate fondurile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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localitatea Dacia”. Alocarea se va 
face către Primăria Jibert.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste – PP DD  

necesare continuării proiectului. 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 
 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

188.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se alocă suma de 1.000.000 lei – 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivul “ 
Reamenajare drum comunal în 
suprafaţă de 5 km- Buneşti”. 
Alocarea se va face către 
Primăria Buneşti.   
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Reparaţia şi modernizarea 
drumului comunal din Buneşti 
reprezintă o prioritate 
investiţională, dat fiind gradul 
avansat de deteriorare a acestui 
segment de drum. 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PP DD, 
Senator Marius Coste – PP DD  

timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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189.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 1000.000 lei – 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivul 
“Realizare reţea de aducţiune a 
apei în comuna Ucea”. Alocarea 
se va face către Primăria Ucea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste – PP DD  

Realizarea reţelei de aducţiune 
si distribuţie a apei este o 
investiţie prioritară, de care vor 
beneficia locuitorii din Ucea de 
Sus, Ucea de Jos, Corbi şi 
Feldioara. (Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului)) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale. 

190.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se alocă suma de 800.000 lei – 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivul “ 
Asfaltare 2 km de drum în 
localitatea Homorod “. Alocarea 
se va face către Primăria 
Homorod. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator  Marius Coste – PP DD  

Lucrările de asfaltare se impun 
ca urmare a gradului foarte 
avansat de uzură a drumului din 
localitatea Homorod. (Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei  

191.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Program 
National pentru reabilitarea si 
modernizarea 
infrastructurii culturale si 
dotarea de sedii pentru 
asezaminte culturale din mediu 
mixt si urban 

Se alocă suma de 10.000.000 lei 
– în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale privind 
obiectivul “ Reparaţii Căminul 
Cultural din localitatea Ticuş “. 
Alocarea se va face către 
Primăria comunei Ticuş. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator  Marius Coste – PP DD 

Investiţia este necesară în 
vederea susţinerii  şi promovării 
tradiţiilor populare ale zonei. 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
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şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

192.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se alocă suma de 35.000.000 lei 
– în bugetul MInisterului 
Dezvoltării Regionale pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţie “ Modernizarea 
infrastructurii rutiere urbane în 
cartierul Florilor din localitatea 
Ghimbav”. Alocarea se 
realizează către Primaria 
Ghimbav. 

Proiectul reprezintă o 
promisiune electorală din 
campania electorală a 
reprezentanţilor USL, propunere 
susţinută şi de reprezentanţii 
celorlalte formaţiuni politice, 
deoarece este un proces de 
utilitate regională recunoscută. 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputata Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste – PP DD  

Guvernului) de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

193.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se alocă suma de 1000.000 lei – 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivul “ 
Reabilitare drum comunal ştrand 
Codlea”. Alocarea se va face 
către Primăria Codlea.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste – PP DD  

Investiţia este necesară pentru 
promovarea activităţilor sportive 
şi recreative care au loc la baza 
ştrandului din Codlea, calea de 
acces spre această bază 
urmînd să fie reabilitată pentru a 
facilita accesul în zona de 
agrement Codlea- ştrand. 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
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pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

194.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 1000.000 lei – 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivul “ 
Reabilitare centru istoric în 
municipiul Codlea”. Alocarea 
bugetară se va face către 
Primăria Codlea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Proiectul se derulează inclusiv 
cu fonduri externe 
nerambursabile şi reprezintă o 
investiţie importantă pentru 
municipiul Codlea. Se susţine 
astfel reabilitarea si protejarea 
unor obiective de mare 
importanţă, aflate în patrimoniul 
localităţii.  (Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Senator Marius Coste – PP DD  - Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

195.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Alimentarea cu apă a 
satelor conform HG nr. 
577/1997 
 
 

Se alocă suma de 25000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Retea 
canalizare pluvial Trup Mamaia 
Nord strazile:D1;2;3;4 si 5=4430 
ml din Oraş Năvodari, 
JudetulConstanţa 
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 
 
 

ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

196.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Pietruirea, reabilitarea 
şi/sau astfaltarea drumurilor 
 
 
 
 
 

Se alocă suma de 120 mii lei 
pentru finanţare obiectiv de 
investiţii - Asfaltat  segmente de 
strazi zona Trup Mamaia Nord  
JudetulConstanta-  
Oras Navodari 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

197.  Anexa nr. 3/15  Ministerul Se alocă suma de  4000 mii lei Obiectiv de investiţii important Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Alimentarea cu apă a 
satelor conform HG nr. 
577/1997 
 

pentru finanţare obiectiv de 
investiţii pentru Reţea de apă şi 
canalizare Mamaia –Sat -11 700 
ml, Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

amendamentului întrucât:  
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

198.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Alimentarea cu apă a 
satelor conform HG nr. 
577/1997 
 
 
 
 
 

Se alocă suma de  40000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv de 
investiţii Retea apa si canalizare 
zona Trup Izolat Peninsula 
=7000 ml, Oraş Năvodari, 
Judeţul Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

199.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Sistem integrat de 
reabilitare a reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare, 
nclusiv staţii de epurare şi 
tratare a apei potabile în 
localităţi cu o populaţie de până 
la 50.000 locuitori 
 

Se alocă suma de  50000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv de 
investiţii Trama stradala si 
asfaltare zona Peninsula cartier 
Calypso, Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

200.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Pietruirea, reabilitarea 
şi/sau astfaltarea drumurilor 
 
 

Se alocă suma de  50000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Trama 
stradala si asfaltare zona 
Peninsula cartier Consasor, Oraş 
Năvodari, Judeţul Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 
 
 

programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

201.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Pietruirea, reabilitarea 
şi/sau astfaltarea drumurilor 
 
 
 
 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru finanţare Pavat trotuare si 
alee zona A1B – aleea Materna, 
Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

202.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Sistem integrat de 
reabilitare a reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare, 
nclusiv staţii de epurare şi 
tratare a apei potabile în 
localităţi cu o populaţie de până 
la 50.000 locuitori 
 

Se alocă suma de 20000 lei 
pentru finanţare Reţea canalizare 
zona lotizari C+T=1900 ml, Oraş 
Năvodari, Judeţul Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

203.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Sistem integrat de 
reabilitare a reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare, 
nclusiv staţii de epurare şi 
tratare a apei potabile în 
localităţi cu o populaţie de până 
la 50.000 locuitori 
 
 
 
 
 

Se alocă suma de 10000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv  Retea 
canalizare menajera +pluvial  pe 
str.Plopilor 
(segment);Linistii;Corbului;Nuferil
or= 4600 ml, Oraş Năvodari, 
Judeţul Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
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de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

204.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Sistem integrat de 
reabilitare a reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare, 
nclusiv staţii de epurare şi 
tratare a apei potabile în 
localităţi cu o populaţie de până 
la 50.000 locuitori 
 

Se alocă suma de 10000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Retea 
canalizare menajera+pluvial 
zona 
str.Eternitatii;Lacului;Prelungirea 
Recoltei;Rasaritului;Sibioarei;Clie
i;Tractorului;Lanului;Labirint;Loco
motivei=3700ml, Oraş Năvodari, 
Judeţul Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
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staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

205.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Sistem integrat de 
reabilitare a reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare, 

Se alocă suma de 1000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Staţii de 
pompare pentru cartiere =11 buc 
cu dotarile aferente, Oraş 
Năvodari, Judeţul Constanţa 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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nclusiv staţii de epurare şi 
tratare a apei potabile în 
localităţi cu o populaţie de până 
la 50.000 locuitori 
 
 
 
 
 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

pe anul 2013 
 
  
 
 
 

să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
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lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

206.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Pietruirea, reabilitarea 
şi/sau astfaltarea drumurilor 
 

Se alocă suma de 2100 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Trama 
stradala Str.Campului 1200 ml, 
Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

207.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se alocă suma de 5000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Retea 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administraţiei Publice 
70.01 Sistem integrat de 
reabilitare a reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare, 
nclusiv staţii de epurare şi 
tratare a apei potabile în 
localităţi cu o populaţie de până 
la 50.000 locuitori 
 
 
 
 
 

canalizare str.Linistii=1000 ml, 
Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
  
 
 
 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
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credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

208.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Pietruirea, reabilitarea 
şi/sau astfaltarea drumurilor 
 

Se alocă suma de 5000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Trama 
stradala si covor asfaltic 
str.Linistii=1000 ml, Oraş 
Năvodari, Judeţul Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

209.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 1200 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Covor 
asfaltic str. Prelungirea Recoltei 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 278 -

70.01 Pietruirea, reabilitarea 
şi/sau astfaltarea drumurilor 
 
 
 
 
 

=600 ml, Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

210.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii lei 
pentru 
Finisare interioare la Casa de 
Cultura ,,Pontus Euxinus” etaj  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 280 -

Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

211.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Pietruirea, reabilitarea 
şi/sau astfaltarea drumurilor 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 300 mii lei 
Covor asfaltic strada Nucilor 
=200 ml 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

212.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Pietruirea, reabilitarea 
şi/sau astfaltarea drumurilor 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 5000 mii lei 
Parcare Str.Sanatatii (intr 
str.Cabanei si Sanatatii) 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 282 -

Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

213.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Pietruirea, reabilitarea 
şi/sau astfaltarea drumurilor 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 200 mii lei 
Parcare strada Albinelor (langa 
Peco) la bloc A14 -Navodari 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

214.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 500 mii lei 
Amenajare platforma bloc A4 si 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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70.01 Pietruirea, reabilitarea 
şi/sau astfaltarea drumurilor 
 

Bloc turn, zona zero.  
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

215.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Pietruirea, reabilitarea 
şi/sau astfaltarea drumurilor 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 1160 mii lei 
Trotuare Trup Mamaia –Nord  = 
8000 mp 
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

216.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Pietruirea, reabilitarea 
şi/sau astfaltarea drumurilor 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 200 mii lei 
Amenajat  Strada D13 cu 
mobilier urban  
 
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
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pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

217.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Pietruirea, reabilitarea 
şi/sau astfaltarea drumurilor 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 200 mii lei 
Amenajat  Strada D1, D12, D11 
cu mobilier urban  
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

218.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

4100 mii lei  
Amenajare de drumuri extravilan 
– drumuri de acces la plaja 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Se propune respingerea 
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70.01 Pietruirea, reabilitarea 
şi/sau astfaltarea drumurilor 
 

 
Judetul Constanta-  
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

219.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul bugetar 70.01 
Pietruirea, reabilitarea şi/sau 
astfaltarea drumurilor 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
regionale şi Adminisrtaţiei 
Publice cu 636 mii lei  
Amenajare drumuri intravilan – 6 
km 
Judetul Constanta-  
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

220.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 150 mii lei  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administraţiei Publice Capitolul 
bugetar 70.01 
 

Forarea a doua puturi de apa – 
Corbu de Sus si Vadu 
Judetul Constanta-  
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

221.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
bugetar 70.01 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 200 mii lei  
Construirea unei remize PSI 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
 

222.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
bugetar 70.01 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 1000 mii lei  
Construirea unei sali de sport 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

223.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
bugetar 70.01 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 220 mii lei  
Cofinantarea proiectului de 
eficientizare a consumului de 
energie termica la sediul 
primariei Corbu 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
instituţii pe  anul  2013 
 

224.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 3000 mii lei  
Amenajare spaţii verzi, loc de 
joacă pentru copii  
 
Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

225.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Pietruirea, reabilitarea 
şi/sau astfaltarea drumurilor 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 5000 mii lei  
Pietruire si asfaltare reţea de 
străzi  - Lumin, Oituz, Sibioara 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

226.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii lei  
Extindere reţele de distribuţie 
gaze naturale 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

227.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 1000 mii lei  
Înfiinţare reţele de distribuţie 
gaze naturale în satele Oituz şi 
Sibioara 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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228.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 11000 mii lei  
Construirea unei săli de sport în 
localitatea Lumina cu nivel de 
practica sportiva competitionala 
locala 
Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

229.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 1000 mii lei  
Extinderea sistemelor de 
electrificare in localităţile Oituz, 
Sibioara şi Lumina 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

timpul exerciţiului bugetar 
 

230.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Alimentarea cu apă a 
satelor conform HG nr. 
577/1997 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
70.01 cu  9200 mii lei  
Canalizare menajera in 
localitatea Nicolae Balcescu 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Nicolae Balcescu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

231.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Alimentarea cu apă a 
satelor conform HG nr. 
577/1997 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
70.01 cu 5800 mii lei  
Canalizare menajera in 
localitatea Dorobantu 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Judetul Constanta-  
Comuna Nicolae Balcescu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

232.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Alimentarea cu apă a 
satelor conform HG nr. 
577/1997 
 

 Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
70.01 cu 4500 mii lei pentru 
 Extindere canalizare ape uzate 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Camera Deputaţilor 
233.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 – Construirea de săli de 
sport 
 
 
 

3600 mii lei  
 Retea distributie gaze naturale  
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

234.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 – Construirea de săli de 
sport 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu 1350 lei  
Constructia unei sali de sport in 
cadrul scolii  
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

235.  Anexa nr. 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
70.01 Pietruirea, reabilitarea 
şi/sau astfaltarea drumurilor 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu 1350 mii lei  
Asfaltarea strazilor unde a fost 
realizat sistemul de canalizare  
 
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

236.  Anexa 3/15/02-Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului-Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI-Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 
02/alin. 3-Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si /sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea si reabilitarea 
drumului comunal DC, Garcov- 
Giuvarasti, jud. Olt. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Tinand cont ca innfrastructura 
rutiera in aceasta localitate este 
intr-o stare avansata de 
degradare, reabilitatea acesteia 
este necesara. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Adam Luminita Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 

dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

237.  Anexa 3/15/02-Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului-Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI-Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 
02/alin. 3-Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si /sau asfaltarea 

Din suma prevazuta se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea si reabilitarea 
drumului comunal DC 123 A, 
Giuvarasti-baraj Giuvarasti, jud. 
Olt. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Tinand cont ca innfrastructura 
rutiera in aceasta localitate este 
intr-o stare avansata de 
degradare, reabilitatea acesteia 
este necesara. 
 
Sursa de finanţare:Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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drumurilor de interes local amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Adam Luminita Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 

si Turismului interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

238.  Anexa 3/15/02-Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului-Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI-Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 
02/alin. 3-Subprogramul privind 

Din suma prevazuta se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea si reabilitarea 
drumului comunal DC, Garcov- 
Giuvarasti, jud. Olt. 
Autori: Comisia pentru 

Tinand cont ca innfrastructura 
rutiera in aceasta localitate este 
intr-o stare avansata de 
degradare, reabilitatea acesteia 
este necesara. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si /sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Adam Luminita Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 

Sursa de finanţare:Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

239.  Anexa 3/15/02-Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului-Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI-Transferuri intre unitati ale 

Din suma prevazuta se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea si reabilitarea 
drumului comunal DC, Garcov- 

Tinand cont ca innfrastructura 
rutiera in aceasta localitate este 
intr-o stare avansata de 
degradare, reabilitatea acesteia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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administratiei publice, Art. 
02/alin. 3-Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si /sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Giuvarasti, jud. Olt. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Adam Luminita Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 

este necesara. 
 
Sursa de finanţare:Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

240.  Anexa 3/15/02-Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Din suma prevazuta se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 

Tinand cont ca innfrastructura 
rutiera in aceasta localitate este 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Turismului-Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI-Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 
02/alin. 3-Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si /sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

modernizarea si reabilitarea 
drumului comunal DC 123 A, 
Giuvarasti-baraj Giuvarasti, jud. 
Olt. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Adam Luminita Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 

intr-o stare avansata de 
degradare, reabilitatea acesteia 
este necesara. 
 
Sursa de finanţare:Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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241.  Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune alocarea a100 mii lei 
din suma alocata judetului Olt, 
pozitia 30 pe fisa de investitii, 
pentru cheltuieli curente de 
capital pentru primaria localitatii 
IZBICENI, jud. Olt. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Adam Luminita Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 

Suma este necesara pentru 
cheltuieli curente de capital 
pentru asigurarea functionarii 
insitutiilor in responsabilitatea 
primariei localitatii. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

242.  Anexa 3/15/02-Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului-Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI-Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 
02/alin. 3-Subprogramul privind 

Se propune alocarea a 200 mii 
lei din suma alocata judetului Olt, 
pozitia ....pe fisa de investitii, 
pentru modernizarea si 
reabilitarea drumului judetean DJ 
544A, CORABIA-VADASTRITA. 

Tinand cont ca infrastructura 
rutiera in aceasta localitate este 
intr-o stare avansata de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este necesara. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si /sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Adam Luminita Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 

 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat pe anul 2013 , sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru drumurile 
judetene si comunale, pe anul 
2013.    

se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

243.  Anexa 3/15/02-Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului-Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI-Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 
02/alin. 3-Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si /sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune alocarea a 200 mii 
lei din suma alocata judetului Olt, 
pozitia ....pe fisa de investitii, 
pentru modernizarea si 
reabilitarea drumului judetean DJ 
544A, CORABIA-VADASTRITA. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Tinand cont ca infrastructura 
rutiera in aceasta localitate este 
intr-o stare avansata de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este necesara. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat pe anul 2013 , sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru drumurile 
judetene si comunale, pe anul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Adam Luminita Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 

2013.    proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

244.  Anexa 3/15/02-Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului-Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI-Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 
02/alin. 3-Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si /sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune alocarea a 200 mii 
lei din suma alocata judetului Olt, 
pozitia ....pe fisa de investitii, 
pentru modernizarea si 
reabilitarea drumului judetean DJ 
544A, CORABIA-VADASTRITA. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Adam Luminita Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 

Tinand cont ca infrastructura 
rutiera in aceasta localitate este 
intr-o stare avansata de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este necesara. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat pe anul 2013 , sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru drumurile 
judetene si comunale, pe anul 
2013.    

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
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ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

245.   
 
Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 
 
 

Lucrări de reparaţii, reabilitare şi 
modemizare reţea stradală, 
extindere reţea apă şi canalizare, 
execuţie instalaţii de pompare în 
comuna JILAVA, şi servicii de 
proiectare specializate PT + 
DDE, judeţul ILFOV 
 
Suma : 6000  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ştefan Burlacu 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonei prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunităţi 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
sau sumele defalcate din 
TVA, sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

246.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Extindere reţea electrică în 
comuna DASCALU, judeţul 
ILFOV 

 
Modernizarea zonei prin 
asigurarea unor condiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
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Suma : 200 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ştefan Burlacu 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunităţi 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
sau sumele defalcate din 
TVA, sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

247.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Sistem public centralizat de 
canalizare a apelor uzate 
menajere şi staţie de epurare – 
proiect cofinanţat de Fondul ce 
Mediu - comuna DASCALU, 
judeţul ILFOV 
Suma : 210 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ştefan Burlacu 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Modernizarea zonei prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunităţi 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
sau sumele defalcate din 
TVA, sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare fondul de  
rezervă nu poate fi avută în 
vedere întrucât potrivit art. 30 
din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei. 
 

248.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Construcţie sediu primărie 
comuna CIOLPANI, judeţul 
ILFOV 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Modernizarea zonei prin 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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Suma 1500 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ştefan Burlacu 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

asigurarea unor condiţii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunităţi 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
sau sumele defalcate din 
TVA, sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

249.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Extindere alimentare cu apa în 
satele din  comuna CIOLPANI, 
judeţul ILFOV 
 
Suma 2000 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ştefan Burlacu 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Modernizarea zonei prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunităţi 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
sau sumele defalcate din 
TVA, sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
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este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

250.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Extindere drumuri comunale şi 
iluminat public în cartierul 
Tineretului din  comuna 
CIOLPANI, judeţul ILFOV 
 
Suma 1500 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Modernizarea zonei prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunităţi 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
sau sumele defalcate din 
TVA, sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare fondul de 
rezervă nu poate fi avută în 
vedere întrucât potrivit art. 30 
din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Deputat Ştefan Burlacu 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

cheltuieli din buget. timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
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-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

251.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru modernizare 
sistem canalizare în comuna 
Făcăeni, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor şi 
reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban. 
 
Sursa de finanţare: 
Reducerea cu 500 mii lei a 
bugetului SRI pe anul 2013 şi 
alocarea acesteia pentru 
obiectivul susmenţionat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 318 -

protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat Mario Caloianu, grup 
parlamentar PPDD 
 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

252.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Se propune alocarea sumei de 
160 mii lei pentru reabilitarea şi 
extinderea alimentării cu apă, a 
reţelei de canalizare si a staţiei 
de pompare în oraşul Ţăndărei, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat Mario Caloianu, grup 
parlamentar PPDD 
 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
racordarea tuturor locuitorilor la 
reţeaua de apă, creşterea 
calităţii vieţii şi reducerea 
decalajului de dezvoltare dintre 
mediul rural si urban. 
 
Sursa de finanţare: 
Reducerea cu 160 mii lei a 
bugetului STS pe anul 2013 şi 
alocarea acesteia pentru 
obiectivul susmenţionat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 

253.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Se propune alocarea sumei de 
250 mii lei pentru extinderea 
reţelei de apă şi canalizare în 
satele Stelnica si 
Maltezi, comuna Stelnica, judeţul 
Ialomiţa. 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea racordării tuturor 
locuitorilor la reţeaua de apă şi 
canalizare, creşterea calităţii  
vieţii şi reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural si 
urban. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat Mario Caloianu, grup 
parlamentar PPDD 
 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: 
Reducerea cu 250 mii lei a 
bugetului SPP pe anul 2013 şi 
alocarea acesteia pentru 
obiectivul susmenţionat. 

 

254.  Anexa 3/15 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01 – construirea 
Bazelor sportive 

Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei pentru înfiinţarea 
bazei sportive multifuncţionale 
model tip I, comuna Vlădeni, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat Mario Caloianu, grup 
parlamentar PPDD 
 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară deoarece 
comuna nu dispune de spaţii 
propice desfăşurării activităţilor 
sportive.  
 
Sursa de finanţare: 
Reducerea cu 150 mii lei a 
bugetului SIE şi alocarea 
acesteia pentru obiectivul 
susmenţionat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 

255.  Anexa 3/15 – Ministerul Se propune suplimentarea Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01 Reabilitarea 
termica a cladirilor de locuit cu 
finantare prin credite bancare cu 
garantie guvernamentala, 
aprobat prin OUG 69/2010 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru reabilitarea termică a unor 
blocuri de locuinţe în condominii 
din municipiul Feteşti, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat Mario Caloianu, grup 
parlamentar PPDD 
 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

finalizarea lucrărilor de 
reabilitare termică a blocurilor 
din municipiul Feteşti, judeţul 
Ialomiţa, ceea ce va conduce la 
reducerea substanţială a 
pierderilor de căldură, a 
consumului energetic şi 
creşterea calităţii vieţii 
locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Reducerea cu 500 mii lei a 
bugetului SRI şi alocarea 
acesteia pentru obiectivul 
susmenţionat. 

amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 

256.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 50 mii lei 
pentru pietruirea drumurilor din 
comuna Borduşani, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor şi 
reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban. 
 
Sursa de finanţare: 
Reducerea cu 50 mii lei a 
bugetului SRI şi alocarea 
acesteia pentru obiectivul 
susmenţionat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat Mario Caloianu, grup 
parlamentar PPDD 
 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

257.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 50 mii lei 
pentru pietruirea drumurilor din 
comuna Făcăieni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat Mario Caloianu, grup 
parlamentar PPDD 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor şi 
reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban. 
 
Sursa de finanţare: 
Reducerea cu 50 mii lei a 
bugetului SPP şi alocarea 
acesteia pentru obiectivul 
susmenţionat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 

258.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 50 mii lei 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor şi 
reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
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si/sau asfaltarea drumurilor pentru pietruirea drumurilor din 
satul Buliga, municipiul Feteşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat Mario Caloianu, grup 
parlamentar PPDD 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

si urban. 
 
Sursa de finanţare: 
Reducerea cu 50 mii lei a 
bugetului STS şi alocarea 
acesteia pentru obiectivul 
susmenţionat. 

se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 

259.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 50 mii lei 
pentru pietruirea drumurilor din 
comuna Giurgeni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat Mario Caloianu, grup 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor şi 
reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban. 
 
Sursa de finanţare: 
Reducerea cu 50 mii lei a 
bugetului SIE şi alocarea 
acesteia pentru obiectivul 
susmenţionat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
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parlamentar PPDD 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

260.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 50 mii lei 
pentru pietruirea drumurilor din 
comuna Gura Ialomiţei, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat Mario Caloianu, grup 
parlamentar PPDD 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor şi 
reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban. 
 
Sursa de finanţare: 
Reducerea cu 50 mii lei a 
bugetului Administraţiei  
Prezidenţiale şi alocarea 
acesteia pentru obiectivul 
susmenţionat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 

261.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 50 mii lei 
pentru pietruirea drumurilor din 
comuna Movila, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor şi 
reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban. 
 
Sursa de finanţare: 
Reducerea cu 50 mii lei a 
bugetului CNSAS şi alocarea 
acesteia pentru obiectivul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat Mario Caloianu, grup 
parlamentar PPDD 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

susmenţionat. 

262.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 50 mii lei 
pentru pietruirea drumurilor din 
comuna Stelnica, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat Mario Caloianu, grup 
parlamentar PPDD 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor şi 
reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban. 
 
Sursa de finanţare: 
Reducerea cu 50 mii lei a 
bugetului ANI şi alocarea 
acesteia pentru obiectivul 
susmenţionat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 

263.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 50 mii lei 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor şi 
reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
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si/sau asfaltarea drumurilor  pentru pietruirea drumurilor din 
comuna Vlădeni, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat Mario Caloianu, grup 
parlamentar PPDD 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

si urban. 
 
Sursa de finanţare: 
Reducerea cu 50 mii lei a 
bugetului SRI şi alocarea 
acesteia pentru obiectivul 
susmenţionat. 

se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 

264.  Anexa nr.3/15 Ministrul 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice cu suma 
de 511.000 lei la Anexa 3/24/15 
pentru  amenajarea unei baze 
sportive multifunctionale in 
municipiul Vatra-Dornei 
jud.Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Aceasta baza sportiva este 
cuprinsa in Programul National -
Dezvoltare Infrastructuri Baze 
sportive in spatiul rural 
 
Sursa de finanţare: 
Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.7/2006 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
 - Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
. 
 

265.  Anexa nr.3/15 Ministrul Se solicită suplimentarea Este necesar pentru Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice 
 

bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice cu suma 
de  1.077.534  pentru reabilitare 
Pod 22 decembrie,municipiul 
Vatra –Dornei, jud.Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului. 

descongestionarea circulatiei . 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

266.  Anexa nr.3/15 Ministrul 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice cu suma 
de  11091 mii lei  pentru 
Reabilitarea şi extinderea reţelei 
de canalizare în oraş Broşteni, 
jud.Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

10,63 km reabilitare 
canalizare şi 11,55 reţea 
alimentare cu apă 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

267.  Anexa nr.3/15 Ministrul 
Dezvoltării Regionale si 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 

Program finanţat prin PNDI 
actualmente suspendat din 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Administratiei Publice 
 

Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice cu suma 
de  9870 mii lei  pentru 
modernizare DJ 174 L= 4660 km 
Neagra – Broşteni, jud.Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

lipsă de fonduri 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

268.  Anexa nr.3/15 Ministrul 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice cu suma 
de  1905 mii lei  pentru 
modernizare DJ 174 L= 4660 km 
Neagra – Broşteni, jud.Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Program finanţat prin PNDI 
actualmente suspendat din 
lipsă de fonduri 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

269.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 1.700.000 lei 
pentru finalizarea lucrarilor 
privind reabilitarea sistemelor de 

Alocarea acestor fonduri va 
duce la o dezvoltare a 
infrastructurii absolut necesara 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

canalizare şi a staţiilor de tratare 
a apei potabile şi de epurare a 
apei uzate,oraşul Rovinari, 
judeţul Gorj . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

oraşului Rovinari. 
 
Sursa de finantare:sume 
alocate din bugetul de stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

270.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr 
3/15 Capitolul bugetar 70.01 
Reabilitarea termica a cladirilor 
de locuit cu finantare prin 
credite bancare cu garantie 
guvernamentala, aprobat 
prin OUG 69/2010 
 

Alocarea sumei de 
40.955.825,25 lei pentru 
finantarea lucrarilor de reabilitare 
termica a blocurilor de locuinţe 
de pe raza oraşului Rovinari – 41 
blocuri. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Reabilitarea termica a celor 41 
de  blocuri - cladiri de locuit 
multietajate este absolute 
necesara in vederea 
imbunatatirii conditiilor de locuit 
.  
 
Sursa de finantare: sume 
alocate din bugetul de stat:  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul 
bugetar, articolul şi alineatul 
de la care să se finanţeze 
lucrările respective  
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 
 
 

271.  Suma se introduce la Ministerul 
Dezvoltării  Regionale şi 
Administratiei Publice Anexa nr 
3/15 Capitolul bugetar 70.01 

Alocarea sumei de 4.465.277 lei  
pentru amenajare zonă centrală 
pietonală în oraşul Rovinari. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Proiectul răspunde uneia dintre 
cele mai importante puncte pe 
baza căreie se dezvoltă un 
proiect integrat de dezvoltare 
urbană şi anume:“Dezvoltarea 
Centrului Oraşului” ca spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

social, cultural şi de reper la 
nivelul oraşului Rovinari. 
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezoltării şi Turismului 
 

se suporta redistribuirea.      
 

272.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 

Alocarea sumei de 40.000.000 lei 
pentru construirea a 1000 poduri 
şi podeţe în oraşul Ţicleni. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Alocarea acestor fonduri va 
duce la o dezvoltare a 
infrastructurii absolut 
necesara oraşului Ţicleni. 
 
Sursa de finantare:sume 
alocate din bugetul de stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 

273.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 3.500.000 lei 
pentru amenajare Parcul 
Tineretului , oraşul Ţicleni. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Alocarea acestor fonduri va 
duce la dezvoltarea zonei 
urbane. 
 
 
Sursa de finantare:sume 
alocate din bugetul de stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor 

 

274.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Program 
National pentru reabilitarea si 
modernizarea 
infrastructurii culturale si 
dotarea de sedii pentru 
asezaminte culturale din mediu 
mixt si urban 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei  
pentru amenajare curte interioară 
Casa de Cultură Ţicleni 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru 
îmbunătăţirea laturei 
culturale. 
 
Sursa de finantare: sume 
alocate din bugetul de stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 

275.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 900.000 lei 
pentru amenajare loc de joacă 
cartier Tunşi, oraşul Ţicleni 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Proiectul răspunde nevoii 
comunităţii .Oraşul Ţicleni nu 
are în momentul de faţă spaţii 
de joacă amenajate 
corespunzător. 
 
Sursa de finantare: sume 
alocate din bugetul de stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
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Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

276.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 

Alocarea sumei de 512.310 lei 
pentru asfaltare drumuri săteşti, 
sat Urecheşti, comuna 
Drăguţeşti, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii stradale şi a 
condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor din Drăguţeşti. 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

277.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Alocarea sumei de 165.500 lei 
pentru extindere reţea de apă sat 
Drăguţeşti-Urecheşti, comuna 
Drăguţeşti, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii  locale. 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
.      
 

278.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Alocarea sumei de 180.256 lei 
pentru extindere reţea de apă sat 
Drăguţeşti –Vârţ, comuna 
Drăguţeşti, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii  locale. 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
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proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

279.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 

Alocarea sumei de 6.322.784 lei 
pentru asfaltarea a 10 străzi 
laterale şi 5 km DC 47. Oraş 
Ţicleni, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

 
Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii rutiere. 
 
 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

280.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Alocarea sunei de 2.819.200 lei  
pentru  sistem de alimentare cu 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

apă pe 4,056 km şi sistem de 
canalizare  10,72 km , străzi 
laterale oraşul Ţicleni, judeţul 
Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

infrastructurii şi îmbunătăţirii 
condiţiilor de locuit. 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
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reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

281.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 

Alocarea sumei de 542.287 lei 
pentru reabilitare drum comunal 
DC 53, sat Dăneşti, comuna 
Dăneşti, judeţul Gorj . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii  
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

282.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 

Alocarea sumei de 967.000 lei 
pentru îmbrăcăminte asfaltică pe 
drumul sătesc DS 380, sat 
Bucureasa, com. Dăneşti, jud. 
Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii şi îmbunătăţirii 
condiţiilor de locuit. 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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Camera Deputaţilor. dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

283.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 

Alocarea sumei de 1.165.000 lei 
pentru îmbrăcăminte asfaltică  pe 
drumul sătesc DS 554, sat Saşa, 
cătunul Urzica, com. Dăneşti, 
judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii şi îmbunătăţirii 
condiţiilor de locuit. 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

şi Administraţiei Publice 
 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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284.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 

Alocarea sumei de 727.000 lei 
pentru îmbrăcăminte asfaltică pe 
drumul sătesc DS 570, sat 
Brătuia, comuna Dăneşti. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii şi îmbunătăţirii 
condiţiilor de locuit. 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

285.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Alocarea sumei de 8.209.073 lei 
pentru extindere sistem de 
colectare , epurare şi evacuare a 
apelor uzate menajere în satele 
Brătuia, Ţîrculeşti, şi Trocani, 
comuna Dăneşti, judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii şi îmbunătăţirii 
condiţiilor de locuit. 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 348 -

Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

286.  Anexa nr.3/15, - Ministerul Alocarea sumei de 8.469.350 lei Alocarea acestor fonduri este Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 349 -

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

pentru canalizare menajeră şi 
staţie de epurare ape uzate 
menejere în satele Brătuia, 
Tîrculeşti şi Trocani, comuna 
Dăneşti, judeţul Gorj.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii şi îmbunătăţirii 
condiţiilor de locuit. 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 350 -

către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

287.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Program 
National pentru reabilitarea si 
modernizarea 
infrastructurii culturale si 
dotarea de sedii pentru 
asezaminte culturale din mediu 
mixt si urban 

Alocarea sumei de 1.608.715 lei 
pentru construire cămin cultural- 
sală de spectacole 
multifuncţională în comuna 
Dăneşti, judeţul Gorj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
laturei culturale. Comuna 
Dăneşti nu beneficiază de o 
asemenea instituţie.  
 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 351 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

şi Administraţiei Publice 
 

şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

288.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 

Alocarea sumei de 3.931.911 lei 
pentru modernizare drum 
comunal DC 78 Mănăstire, 
comuna Săcelu, judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii rutiere. 
 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 352 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

 Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

289.  Anexa 3/15  Ministerul Alocarea sumei de 3.257.098 lei Alocarea acestor fonduri este Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 353 -

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 

pentru modernizare drum 
comunal DC 79 Bereasca, 
comuna Săcelu, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii rutiere. 
 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 354 -

prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

290.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Alocarea sumei de 4.487.876 lei 
pentru extindere alimentare cu 
apă, comuna Săcelu, judeţul 
Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii şi îmbunătăţirea  
condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor comunei Săcelu. 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 355 -

consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 356 -

autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

291.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Alocarea sumei de 4.489.590 lei 
pentru sistem de canalizare şi 
staţie de epurare în comuna 
Săcelu, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii şi îmbunătăţirea  
condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor comunei Săcelu. 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 357 -

staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

292.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Program 
National pentru reabilitarea si 
modernizarea 

Alocarea sumei de 1.222.360 lei 
pentru modernizare, reabilitare şi 
dotare Cămin Cultural Stejari, 
judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 

 
Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
laturei culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 358 -

infrastructurii culturale si 
dotarea de sedii pentru 
asezaminte culturale din mediu 
mixt si urban 

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

să se finanţeze lucrările 
respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

293.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Alocarea sumei de 3.650.718 lei 
pentru canalizare menajeră , 
comuna Stejari, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii locale. 
 
Sursa de finanţare : sume 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 



 
 
Nr. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 359 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
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Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

294.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 

Alocarea sumei de 4.200.000 lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale , comuna Stejari, 
judeţul Gorj.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere. 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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Camera Deputaţilor. interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

295.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

Alocarea sumei de 2.500.000 lei 
pentru extindere reţea alimentare 
cu apă, comuna Stejari, judeţul 
Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii locale. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
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lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

296.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 

Alocarea sumei de 4.446. 000 lei 
pentru asfaltare a 6 km de 
drumuri comunale şi săteşti în 
comuna Turburea, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii locale. 
 
 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 364 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

 /1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

297.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Alocarea sumei de 5.832.000 lei 
pentru sistem de canalizare şi 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă prin HG 577/1997 

tratare a apelor uzate in comuna 
Turburea, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

infrastructurii locale. 
 
 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
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credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

298.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 
70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 

Alocarea sumei de 3.100.000 lei 
pentru continuare lucrări drum 
comunal DC 21, Bengeşti-
Ciocadia, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii locale. 
 
 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

299.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Capitolul 

Alocarea sumei de 3.900.000 lei 
pentru modernizare drumuri 
comunale DC 19 şi dc 19 A, 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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70.01  Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 

comuna Bengeşti- Ciocadia, 
judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

 
 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

300.  Anexa nr. 3/15 - IV. Programul 
privind reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes judetean si 
de interes local, conform HG 
577/1997 

Se propune suplimentarea 
bugetului pentru obiectivul: 
"Modernizare DJ254 Ivesti - 
Calmatui - Grivita - Costache 
Negri, km. 2+300 - 10+000"- 
judetul Galati, cu suma de 
7.500.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Drumul judeţean DJ254 
reprezintǎ o arterǎ foarte 
circulata în cadrul infrastructurii 
rutiere a judeţului Galati, acesta 
asigurand legatura intre drumul 
national DN25(comuna Ivesti) si 
centrul judetului (DJ 251 - 
comuna Costache Negri). 
In momentul de fata drumul este 
partial reabilitat, (primii 2,3 km 
in comuna Ivesti), restul 
traseului fiind intr-o stare extrem 
de deteriorata, cu gropi in 
carosabil, fisuri, crapaturi, zone 
cu cedari de fundatie. Se 
executa periodic lucrari de 
intretinere prin plombare, lucrari 
a caror durata de viata este 
foarte scurta, datorita 
imbracamintii asfaltice 
imbatranite, care se 
deterioreaza de la an la an. 
Prin executarea lucrarilor de 
modernizare (eliminarea zonelor 
cu cedari in fundatie, tratarea 
fisurilor si crapaturilor, binder si 
uzura) se va obţine un drum 
judeţean a carei stare de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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viabilitate va fi buna si foarte 
buna, care va asigura legǎtura 
între un drum national important 
(DN25) si un drum judetean 
important(DJ251), facilitand 
astfel accesul riveranilor la 
principalele centre administrativ 
teritoriale: municipiile Galati si 
Tecuci. 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

301.  Anexa nr. 3/15 - IV. Programul 
privind reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes judetean si 
de interes local, conform HG 
577/1997 

Se propune suplimentarea 
bugetului pentru obiectivul: 
"Reabilitare DJ253 km. 0+000 - 
15+150 Umbraresti - Cudalbi"- 
judetul Galati, cu suma de 
20.200.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Sectorul de drum propus pentru 
reabilitare, în lungime de 15,170 
km  face parte din drumul 
judeţean DJ 253, drum ce 
asigura legǎtura între localitǎţile 
Umbrǎreşti – Cudalbi – Bǎleni – 
Fârţǎneşti, din judeţul Galaţi. 
Întregul drum judeţean 
reprezintǎ o arterǎ deosebit de 
importantǎ în cadrul 
infrastructurii rutiere a judeţului, 
respectiv a reţelei de drumuri 
judeţene a judeţului Galaţi, 
fǎcând legǎtura zonei 
transfrontaliere cu principalul 
drum naţional al judeţului Galaţi 
(DN25) pentru ieşirea atât spre 
nordul ţǎrii, cât şi spre sud-vest. 
De asemenea, în momentul 
actual în judeţul Galaţi nu existǎ 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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nici un drum viabil care sǎ 
asigure legǎtura între estul şi 
vestul judeţului, prin 
implementarea proiectului 
prezentat, DJ 253 devenind 
soluţia de legǎturǎ.  Proiectul a 
fost depus pentru finantare prin 
PNDI- 10.000 Km impartit in 2 
sectoare. 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

302.  Anexa nr. 3/15 - IV. Programul 
privind reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes judetean si 
de interes local, conform HG 
577/1997 

Se propune suplimentarea 
bugetului pentru obiectivul: 
"Reabilitarea si modernizarea 
drumului judetean Dj251 intre 
municipiile Tecuci si Galati, 
sector km. 1+796(limita intravilan 
Tecuci) si km. 24+000 
(com.Cudalbi)"- judetul Galati, cu 
suma de 70.400.000 lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Drumul judeţean DJ251 
reprezintǎ o arterǎ deosebit de 
importantǎ în cadrul 
infrastructurii rutiere a judeţului 
Galati, deoarece ar putea 
asigura descongestionarea 
traficului din judeţ, (în acest 
moment tot traficul interjudeţean 
şi cel judeţean dinspre reşedinţa 
de judeţ spre nordul judeţului 
efectuându-se pe DN 25). 
Valorile de trafic pe DN 25 în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

acest moment sunt atât de mari 
încât se produc ambuteiaje şi 
accidente de circulaţie. Prin 
Programul Operaţional Regional 
POR 2007 – 2013 Judetul 
Galati a efectuat reabilitarea si 
modernizarea sectorului cuprins 
intre km. 24+000 – 53+350. 
Intre km. 53+350 si limita 
intravilan municiu Galati, starea 
de viabilitate a drumului este 
buna (B). Daca se va realiza 
modernizarea integralǎ a DJ 
251, va fi decongestionat traficul 
pe DN 25, eliminând 
posibilitatea de accidente în lanţ 
şi asigurând o fluenţǎ a traficului 
în judeţul Galaţi, având în 
vedere cǎ judeţul Galaţi este 
dezvoltat atât industrial cât şi 
agricol şi turistic, ceea ce atrage 
un trafic divers. De asemenea 
se va obţine un drum judeţean a 
carei stare de viabilitate va fi 
buna si foarte buna, care va 
asigura legǎtura între 
principalele centre urbane ale 
judeţului, respectiv între 
municipiile Tecuci şi Galaţi.  
Proiectul a fost depus pentru 
finantare prin PNDI- 10.000 Km, 
recalculat conform standarde 
cost si inpartit in 3 sectoare. 

modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

303.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- 10.000 km drumuri 
judeţene 
 

Se alocă suma de 70400000 
Reabilitare si modernizare DJ251 
intre municipiile Tecuci si Galati, 
km. 1+796 (lim. intravilan Tecuci) 
si km. 24+000 (com.Cudalbi) 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiectul a fost depus pentru 
finantare prin PNDI-10.000 km, 
recalculat conf. standarde cost 
si impartit in 3 sectoare 
Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

304.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- 10.000 km drumuri 
judeţene 
 

Se alocă suma de 20,200,000 lei 
Reabilitare DJ253 km. 0+000 - 
15+150 Umbraresti – Cudalbi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiectul a fost depus pentru 
finantare prin PNDI-10.000 km 
impartit in 2 sectoare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
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judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

305.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- 10.000 km drumuri 
judeţene 
 

Se alocă suma de 6700000 lei 
Reabilitare DJ255 Fartanesti – 
Mastacani 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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Grupul parlamentar PPDD asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

306.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- 10.000 km drumuri 
judeţene 

Se alocă suma de 8700000 lei 
Modernizare DJ241G Brahasesti 
– Tepu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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 amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

307.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- 10.000 km drumuri 
judeţene 
 

Se alocă suma de 7500000 lei 
Modernizare DJ254 Ivesti - 
Calmatui - Grivita - C.Negri, km. 
2+300 - 10+000 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

308.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- 10.000 km drumuri 
judeţene 
 

Se alocă suma de 3000000 lei 
Modernizare DJ 251G , Varlezi - 
Corni - Maciseni - Valea Marului, 
pe sectoare cu lungimea totala 
de 3,00 km 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
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pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

309.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- 10.000 km drumuri 
judeţene 
 

Se alocă suma de 20,200,000 lei 
Reabilitare DJ253 km. 0+000 - 
15+150 Umbraresti – Cudalbi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

310.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 1400000 lei 
Modernizare DC 36 Comanesti - 
Puricani - Saseni, nclusiv pod 
b.a.km7+325 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
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lei 
 

311.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 2800000 lei 
Modernizare DC 8 km 0+000- 
3+640 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

312.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 1300000 lei 
Modernizare drum comunal DC 
67 km 0+000- 1+900 sector 
Baltareti, com. Cosmesti 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
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pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

313.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 140000 lei 
Imbracaminte bituminoasa pe D 
C 88 satul Gohor, com. Gohor 
L=2 km 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

314.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 1200000 lei 
Modernizare DC 29 Foltesti 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 387 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Regionale şi Administraţiei 
Publice 

respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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315.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 4000000 lei 
Modernizare DC 30 Foltesti 
(sector cu L=3,00 km) 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

316.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 4000000 lei 
Modernizare DC 30 Foltesti 
(sector cu L=3,00 km) 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

317.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 1500000 lei 
Modernizare DC 53 Fundeni, 
(sector cu L=1,80 km) 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

318.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 900000 lei 
Modernizare DC 62 Draganesti 
(sector cu L=1,00 km) 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Publice - Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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319.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 1835200 lei 
Modernizare strada rurala DN 26 
Biserica Rugineni, COMUNA 
Cavadinesti 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

320.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 2000000 lei 
Modernizare drumuri comunale, 
com. Cudalbi, pod peste paraul 
Geru si pod peste paraul Balus 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

321.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 14193000 lei 
Modernizare drumuri comunale - 
12,8 km , comuna Mastacani 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

322.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 1187000 lei 
Refacere pod peaste paraul 
Persani, n punctul Osani, com. 
Smulti 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

323.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 2000000 lei 
Asfaltare drumuri comunale 
comuna T.Vladimirescu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

324.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 1000000 lei 
Modernizare drum principal cu 
L=1,10 km, comuna Suceveni 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Regionale şi Administraţiei 
Publice 

respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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325.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 4000000 lei 
Modernizare DC 30 Foltesti 
(sector cu L=3 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Eugen Chebac - Deputat PP-DD 
Nicolae Marin - Senator PP-DD 
Grupul parlamentar PPDD 

Valorile sunt estimative, acestea 
suportând modificǎri dupǎ 
întocmirea proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie, apoi dupa 
licitatie si contractare.
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

326.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 700 mii lei 
reabiliare, modernizare si 
asfaltare sau pietruire drumuri 
satesti si infrastructura rutiera  in 
comuna Farau si satele 
apartinatoare, comuna Farau, 
judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Reducerea decalajelor dintre 
comuntatile rurale si cele 
urbane. Aducerea la stadiul de 
practicabilitate a drumurilor 
satesti. Evitarea izolarii 
comunitatilor excentrice  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

327.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Program National pentru 
reabilitarea si modernizarea 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru reabiliare, modernizare a 
Caminului Cultural din satul 
Heria, comuna Farau, Judetul 
Alba 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală  
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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infrastructurii culturale si 
dotarea de sedii pentru 
asezaminte culturale din 
mediu mixt si urban 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Guvernului 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

328.   
Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 1500 mii lei 
pentru reabiliare, modernizare si  
asfaltare drum  Garbova de Jos – 
Garbovita – Garbova de Sus, 
apartinand municipiului Aiud, 
Judetul Alba 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Acces copii la institutii de 
invatamant din Municipiul Aiud.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
:  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

329.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 

Se alocă suma de 250 mii lei 
pentru Reabilitare Parc municipal 
Aiud, municipiul Aiud, Judetul 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. Nu 
exista nici un loc de recreere la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
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70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

standarde europene in 
municipiul Aiud 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

330.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 2000 mii lei 
pentru amenajare teren, refacere 
si reconstructie zona afectata de 
surparea de teren din 
22.12.2010, Ocna Mures, Judetul 
Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

331.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru modernizare cartiere 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

blocuri Uioara de Sus, orasul 
Ocna Mures, Judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Reducerea decalajului dintre 
zonele urbana si suburbana.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

332.   
Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 240 mii lei 
pentru reabiliare, modernizare si  
asfaltare drum  Cistei - 
Micoslaca, apartinand de orasul 
Ocna Mures, Judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

333.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru lucrari de alimentare cu 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

apa a satului Lopadea Veche, 
comuna Miraslau,Judetul Alba 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Reducerea decalajelor dintre 
comuntatile rurale si cele 
urbane.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

334.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru reabiliare, modernizare si  
asfaltare drum DC 83 Miraslau-
Cicau, comuna Miraslau, Judetul 
Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală si 
judeteana. Reducerea 
decalajelor dintre comuntatile 
rurale si cele urbane. Evitarea 
izolarii comunitatilor excentrice  
 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

335.    
Anexa nr.3/15, - Ministerul 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru reparatii generale si de 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală si 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

reparatii cladiri si fatade cladiri - 
Comuna Cetatea de Balta, 
judetul Alba 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

judeteana. Includerea Comunei 
Cetatea de Balta in circuitul 
turistic judetean.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

336.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 275 mii lei 
pentru reabilitarea si 
modernizarea strazilor comunale, 
comuna Hoparta, judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală si 
judeteana. Reducerea 
decalajelor dintre comuntatile 
rurale si cele urbane. Aducerea 
la stadiul de practicabilitate a 
drumurilor satesti.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

337.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se alocă suma de 900 mii lei 
pentru reabilitarea si 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală si 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

modernizarea strazilor comunale 
si satesti din comuna Lunca 
Muresului, Judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

judeteana. Reducerea 
decalajelor dintre comuntatile 
rurale si cele urbane. Aducerea 
la stadiul de practicabilitate a 
drumurilor satesti. Nod 
important de legatura intre 
judetele Alba, Cluj si Mures. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

338.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 750 mii lei 
pentru reabilitarea si 
modernizarea strazilor comunale 
si satesti din comuna Noslac, 
Judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală si 
judeteana. Reducerea 
decalajelor dintre comuntatile 
rurale si cele urbane. Aducerea 
la stadiul de practicabilitate a 
drumurilor satesti. Nod 
important de legatura intre 
judetele Alba, Cluj si Mures. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

339.  Anexa nr.3/15, - Ministerul Se alocă suma de 400 mii lei Obiectiv de investiţii important Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

pentru reabilitarea si 
modernizarea strazilor comunale 
si satesti din comuna Jidvei, 
Judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

pentru comunitatea locală si 
judeteana. Aducerea la stadiul 
de practicabilitate a drumurilor 
satesti. Nod important de 
legatura intre judetele Alba, 
Mures si Sibiu Reducerea 
decalajului dintre zonele urbana 
si suburbana.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

340.   
Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru reabilitarea si 
modernizarea strazilor comunale 
si satesti din comuna Lopadea 
Noua, Judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală si 
judeteana. Aducerea la stadiul 
de practicabilitate a drumurilor 
satesti. Reducerea decalajului 
dintre zonele urbana si 
suburbana. Evitarea izolarii 
comunitatilor excentrice.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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341.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 
 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru construirea de trotuare in 
Comuna Sona, judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

342.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se alocă suma de 150 mii lei 
pentru pietruirea strazilor 
comunale si satesti din comuna 
Sona, Judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală si 
judeteana. Reducerea 
decalajelor dintre comuntatile 
rurale si cele urbane. Aducerea 
la stadiul de practicabilitate a 
drumurilor satesti. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

343.  Anexa nr.3/15, - Ministerul Se alocă suma de 250 mii lei Obiectiv de investiţii important Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

pentru reabilitarea si 
modernizarea camine culturale in 
comuna Sona, Judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

pentru comunitatea locală si 
judeteana. Reducerea 
decalajelor dintre comuntatile 
rurale si cele urbane. 
Reactivare a vietii cultural a 
comunei.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

344.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru centrala termica, sat Biia, 
Comuna Sona,  Judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală 
Reducerea decalajului dintre 
zonele urbane si rurale.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

345.   
Anexa nr.3/15, - Ministerul 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru reabilitarea si 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală si 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

modernizarea strazilor comunale 
si satesti din comuna Sincel, 
Judetul Alba 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

judeteana. Aducerea la stadiul 
de practicabilitate a drumurilor 
satesti. Reducerea decalajului 
dintre zonele urbana si 
suburbana. Evitarea izolarii 
comunitatilor excentrice.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

346.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 2500 mii lei 
pentru infiintare canalizare si 
statie de epurare a apei in 
comuna Unirea, Judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală si 
judeteana. Reducerea 
decalajelor dintre comuntatile 
rurale si cele urbane.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

347.   
Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se alocă suma de 2000 mii lei 
pentru introducere alimentare cu 
apa in satele Unirea I, Unirea II, 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală si 
judeteana. Reducerea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

noc, Dumbrava si Mahaceni (HG 
577)– comuna Unirea, Judetul 
Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

decalajelor dintre comuntatile 
rurale si cele urbane.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

348.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru implementarea proiectului 
integrat de investitii infiintare 
retea de canalizare si alimentare 
cu apa in satele Ciugudul de 
Sus, si Ciugudul de Jos, dotare 
CAmin Cultural Unirea si 
constructive camin de batrani 
Unirea, comuna Unirea, Judetul 
Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală si 
judeteana. Reducerea 
decalajelor dintre comuntatile 
rurale si cele urbane. 
Conectarea la DN Alba Iulia - 
Cluj Napoca 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

349.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 1250 mii lei 
pentru modernizare sistem de 
alimentare cu apa, comuna 
Lunca Muresului,Judetul Alba 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Reducerea decalajelor dintre 
comuntatile rurale si cele 
urbane.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

350.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 2500 mii lei 
pentru sistem de canalizare si 
constructie statie tratare a apelor 
uzate, comuna Lunca Muresului, 
Judetul Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală si 
judeteana. Reducerea 
decalajelor dintre comuntatile 
rurale si cele urbane. Evitarea 
izolarii comunitatilor excentrice  
 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

351.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01 
 

 Se suplimentează bugetul cu 
suma de 4300 mii lei  
Construcţie sală de sport  
Judetul Constanta-  
Comuna Sacele 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţii 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

352.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 637,516 mii lei  
 construcţie baza 
sportivă cu teren de fotbal 
omologamil tip I  
Judetul Constanta-  
Comuna Sacele 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Obiectiv nou de investiţii 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

353.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 596,658 mii lei  
Proiect podeţe 
carosabile şi punţi pietonale în 
satele Săcele si Traian 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Sacele 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţii 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

354.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 300 mii lei  
Construire trotuare 
sat Istria si sat Nuntaşi 
Judetul Constanta-  
Comuna Istria 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

355.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 1.000 mii lei  
Reparaţie drumuri în 
satele Mihai Viteazu si Sinoe 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Mihai Viteazu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

356.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 15506,875 mii lei 
pentru finanţare modernizare 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
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70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 
 
 
 
 

drum de exploatare  
 
Judetul Constanta-  
Comuna Sacele 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
 
 
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

357.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 14738,280 mii lei 
 Proiect drumuri intravilan 12 Km 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Sacele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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358.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 488,851 mii lei 
Pietruire drumuri de pământ în 
intravilanul comunei 
Judetul Constanta-  
Comuna Corbu 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

359.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 4.883,150 mii lei 
Modernizare 
drumuri pentru asigurarea 
accesului public la expoziţiile 
agricole 
Judetul Constanta-  
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv nou de investiţii 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 

360.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01 - Alimentarea cu apa a 
satelor conform HG nr. 
577/1997 
 
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 295,796 mii lei 
Alimentare cu 
apă zona Troiţă 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Corbu 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

361.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 10.906,651 mii lei 
Proiect 
canalizare şi staţie de epurare 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Sacele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Obiectiv nou de investiţii 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

362.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01 
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 394,245 mii lei  
Proiect alimentare cu 
energie electrică a cartierului 
destinat construirii de locuinţe 
pentru tineri şi case pentru 
specialişti (cf. Programului 
renaşterea satului românesc) 
Judetul Constanta-  
Comuna Sacele 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţii 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

363.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 206,165 mii lei  
Eficientizare consum 

Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
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Capitolul 70.01 energie termică la staţia de 
deşeuri Corbu 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

364.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 589,752 mii lei  
Lucrări de amenajare 
peisageră, spaţiu verde şi 
imobilier urban în localităţile 
Săcele şi Traian 
 
Judetul Constanta-  
Comuna Sacele 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

365.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 600 mii lei  
 Refacere 
drumuri comunale sat Istria,  
 
Judetul Constanta-  
Comuna Istria 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Continuare obiectiv de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

366.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitolul 
70.01- Pietruirea, reabilitarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 500 mii lei 
 Refacere 
drumuri comunale sat Istria,  
 
Judetul Constanta-  
Comuna Istria 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

 
 Continuare obiectiv de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

367.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 19305,090 mii lei pentru 
finanţare 
modernizări comuna: canalizare, 
refacere drumuri afectate de 
canalizare, 
construcţie after-school şi 
protejare situri 
arheologice în localitatea Săcele 
Judetul Constanta-  
Comuna Sacele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

368.  Suma se introduce la .  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale 

Suplimentarea bugetului cu suma 
de 14.328 Mii lei /echivalentul a 
3.375.488 EUR la 28.07.2011 

Pentru acest proiect s-au depus 
deja studii de fezabilitate in 
vederea finantarii Programului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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si Turismului   
Anexa nr.3/15 – Capitol 70.01- 
LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE 
PUBLICA 
 
Subprogramul pentru 
pietruirea,  
reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 
de  
interes local  

pentru modernizarea straziilor in 
cartierele Secu si Cuptoare, 
Terova, Doman, Calnic si 
Moniom aparatinatoare 
Municipiului Resita 
 
Sursa de Finantare: Potrivit 
prevederilor 
Hotarârii Guvernului Nr. 57 /1997 
Republicata, privind 
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea si/sau  
asfaltarea drumurilor de  
interes local clasate si  
alimentarea cu apa a  
satelor, dupa intrarea in  
vigoare a Legii anuale a  
bugetului de stat, Ministerul  
Dezvoltarii Regionale si  
Turismului repartizeaza pe  
judete suma prevazuta 
pentru realizarea  
Programului pe care o 
comunica consiliilor  
judetene, defalcata pe 
subprograme. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

National de Dezvoltare a 
Infrastructurii. Proiectul este 
necesar in vederea dezvoltarii si 
a extinderii cartierului limitrof 
Municipiului Resita. Pentru 
Municipiul Resita aceste 
cartiere sunt singura posibilitate 
de extindere si de a oferii 
populatiei spatiul necesar 
cresterii acesteia. 
 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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protecţia mediului a Senatului acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

369.  Suma se introduce la .  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale 
si Turismului   
Anexa nr.3/15 – Capitol 70.01- 
LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE 
PUBLICA 
 
Subprogramul pentru 
pietruirea,  
reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 
de  
interes local  

Suplimentarea bugetului cu suma  
de 40.117 Mii lei /echivalentul a 
9.442.870 EUR la 27.03.2009 
pentru modernizarea straziilor in 
in orasul vechi al Municipiului 
Resita 
 
Sursa de Finantare: Potrivit 
prevederilor 
Hotarârii Guvernului Nr. 57 /1997 
Republicata, privind 
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea si/sau  
asfaltarea drumurilor de  
interes local clasate si  
alimentarea cu apa a  
satelor, dupa intrarea in  
vigoare a Legii anuale a  
bugetului de stat, Ministerul  
Dezvoltarii Regionale si  
Turismului repartizeaza pe  
judete suma prevazuta 
pentru realizarea  
Programului pe care o 
comunica consiliilor  
judetene, defalcata pe 
subprograme. 
Autori: Comisia pentru 

Pentru acest proiect s-au depus 
deja studii de fezabilitate in 
vederea finantarii Programului 
National de Dezvoltare a 
Infrastructurii. Noua 
infrastructura este necesara 
intrucat actualmente aproape 
intregul oras vechi care este 
asezat aproape in totalitate in 
panta nu detine strazi asfaltate 
ci doar pietruite cu bolovani. 
 
Orasul vechi este construit in 
totalitate cu case, ar locuitorii lui 
sunt in majoritate pensionari, 
oameni in varsta. In sezonul de 
iarna straziile in conditia actuala 
nu se pot dezapezii, n situatii de 
urgenta este o dificultate pentru 
salvare sau ISU sa intervina. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 426 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

370.  Suma se suplimenteaza la 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale 
si Turismului   
Anexa nr.3/15 – Capitol 70.01- 
LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE 
PUBLICA 
Subprogramul bazine de inot 

Suplimentarea pozitiei globale in 
cadrul programului Bazine 
de inot prevazut in bugetul 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului si 
alocarea sumei de 15.613 Mii 
lei/echivalentul a 4.880.000 EUR 
in iulie 2007 pentru consolidarea 
bazinului de inot acoperit in 
Lunca Pomostului, Resita 
 
Sursa de finantare: Repartizare 
prin hotarâri ale Guvernului, 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Proiectul face parte din 
investitiile promovate de 
Compania Nationala de 
Investitii-CNI care funcţionează  
 sub   Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tatea   Ministerului  Dezvoltării  
Regionale  şi   Turismului 
(MDRT) şi care execută 
programe de interes public sau 
social în domeniul construcţiilor 
în conformitate cu strategia 
MDRT. pe programele pentru 
bazinele de inot proiectul are ca 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
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protecţia mediului a Senatului scop creşterea stării de 
sănătate a tuturor  
cetăţenilor prin practicarea 
inotului si altor sporturi acvatice 
dezvoltarea activităţilor sportive, 
dar şi creşterea numărului de 
copii şi tineri care participă la 
competiţii sportive ce se 
desfăşoară în spaţiul urban. 
 

371.  Suma se suplimenteaza la 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale 
si Turismului   
Anexa nr.3/15 – Capitol 70.01- 
LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE 
PUBLICA 
Subprogramul constructii Sali 
de Sport  

Suplimentarea pozitiei globale in 
cadrul programului Sali de Sport 
prevazut in bugetul Ministerul 
Dezvoltarii 
Regionale si Turismului si 
alocarea a sumei de 876 Mii 
lei/echivalentul a 206.810 EUR in 
august 2010 pentru reabilitarea 
salii de sport – Scoala cu clasele 
I-VIII, nr. 7 Resita 
 
Sursa de finantare: Repartizare 
prin hotarâri ale Guvernului, 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Proiectul face parte din 
investitiile promovate de 
Compania Nationala de 
Investitii-CNI care funcţionează  
 sub   Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tatea   Ministerului  Dezvoltării  
Regionale  şi   Turismului 
(MDRT) şi care execută 
programe de interes public sau 
social în domeniul construcţiilor 
în conformitate cu strategia 
MDRT. pe programele pentru 
reabilitarea saliilor de sport. 
Programul, început în 2002, 
vizează construirea de săli de 
sport cu scopul garantării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 428 -

accesului la facilităţile moderne 
de practicare a sporturilor, în 
conformitate cu normele şi 
standardele europene. 
 

Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

372.  Suma se suplimenteaza la 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale 
si Turismului   
Anexa nr.3/15 – Capitol 70.01- 
LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE 
PUBLICA 
Subprogramul constructii Sali 
de Sport  

Suplimentarea pozitiei globale in 
cadrul programului Sali de Sport 
prevazut in bugetul Ministerul 
Dezvoltarii 
Regionale si Turismului si 
alocarea sumei de 876 Mii 
lei/echivalentul a 206.810 EUR in 
august 2010 pentru reabilitarea 
salii de sport – Scoala cu clasele 
I-VIII, nr. 7 Resita 
 
Sursa de finantare: Repartizare 
prin hotarâri ale Guvernului, 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
 

Proiectul face parte din 
investitiile promovate de 
Compania Nationala de 
Investitii-CNI care funcţionează  
 sub   Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tatea   Ministerului  Dezvoltării  
Regionale  şi   Turismului 
(MDRT) şi care execută 
programe de interes public sau 
social în domeniul construcţiilor 
în conformitate cu strategia 
MDRT. pe programele pentru 
reabilitarea saliilor de sport. 
Programul, început în 2002, 
vizează construirea de săli de 
sport cu scopul garantării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
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accesului la facilităţile moderne 
de practicare a sporturilor, în 
conformitate cu normele şi 
standardele europene. 

Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

373.  Suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Dezvoltarii 
Regionale si Turismului   
51, Titul VI, art. 02 alin.21 
Obiective de investitii in 
turism 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 32.000 Mii lei pentru 
construirea 
unei instalaţii de telegondolă în 
staţiunea Muntele Mic, comuna 
Turnu Ruieni, judeţul Caraş –
Severin. 
 
Sursa de Finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Muntele Mic este acoperit tot 
anul cu zapada. Pentru 
dezvoltarea turismului montan 
este necesara o investitie 
consistenta in vederea ridicarii 
standardelor si a calitatii de 
servicii montane inspre 
standardele europene. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

374.   
Suplimentarea 
bugetului Ministerul 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 

 
Muntele Mic este acoperit tot 
anul cu zapada. Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
fondurile aferente 
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Dezvoltarii 
Regionale si Turismului   
51, Titul VI, art. 02 alin.21 
Obiective de investitii in 
turism 

de 36.000 Mii lei pentru 
construirea 
unei instalaţii de telegondolă în 
staţiunea Muntele Mic, comuna 
Zăvoi, judeţul Caraş – Severin. 
 
Sursa de Finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

dezvoltarea turismului montan 
este necesara o investitie 
consistenta in vederea ridicarii 
standardelor si a calitatii de 
servicii montane inspre 
standardele europene. 

instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

375.   
Suma se introduce la .  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale 
si Turismului   
Anexa nr.3/15 – Capitol 70.01- 
LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE 
PUBLICA 
 
Subprogramul pentru 
pietruirea,  
reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 
de  
interes local  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 1.250 mii lei pentru 
reabilitarea 
străzilor (5 km.) din comuna 
Doclin, judeţul Caraş – Severin. 
 
Sursa de Finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

376.  Suma se introduce la .  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale 
si Turismului   
Anexa nr.3/15 – Capitol 70.01- 
LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE 
PUBLICA 
 
Subprogramul pentru 
pietruirea,  
reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor 
de  
interes local  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 1.250 Mii lei pentru 
reabilitarea 
străzilor (5 km.) din comuna 
Buchin, judeţul Caraş – Severin. 
 
Sursa de Finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

377.   
Suma se introduce la .  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale 
si Turismului   
Anexa nr.3/15 – Capitol 70.01- 
LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE 
PUBLICA 
 
Subprogramul pentru 
pietruirea,  
reabilitarea, modernizarea 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 1.250 Mii lei pentru asfaltarea 
străzilor (5 km.) din comuna 
Cornea, judeţul Caraş – Severin. 
 
Sursa de Finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

 
Se solicita admiterea 
amendamentului pentru a 
diminua efectul ca norii de nisip 
să ajungă în Republica Serbia, 
acestia ridicându-se în urma 
vânturilor puternice din zonă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
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si/sau asfaltarea drumurilor 
de  
interes local  

Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

ulterioare. 
 

378.   
Suma se introduce la .  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale 
si Turismului   
Anexa nr.3/15 – Capitol 70.01- 
Subprogramul privind  
alimentarea cu apa a satelor 
Conform Hotararii Guvernului 
nr. 577/1997 ; 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 4.000 Mii lei pentru 
construirea 
unui sistem de alimentare cu apă 
comuna Garnic, judeţul Caraş – 
Severin. 
 
Surse de Finantare: Bugetul de 
Stat  
Conform Hotararii Guvernului nr. 
577/1997, republicata,  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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379.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 70 mii lei pentru obiectivul 
Construcţie bloc ANL – întocmire 
SF 
Oraş Aninoasa-Jud.Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi 
se cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit 
prevederilor alin. (1) al art. 43 
al Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- În programul de investiţii 
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publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite 
 

380.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 10.100 mii lei pentru obiectivul 
Construcţie bloc 60 apartamente 
locuinţe sociale 
Oraş Aninoasa-Jud.Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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- Obiectivele de investiţii noi 
se cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit 
prevederilor alin. (1) al art. 43 
al Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite 
 

381.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 4.100 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare case-colonii 
Oraş Aninoasa-Jud.Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

de finantare”. 
 

382.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.100 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare străzi 
Oraş Aninoasa-Jud.Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 

383.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 950 mii lei pentru obiectivul 
Reparaţii drum Str.Libertătii 
nr.85-145 sus pe Valea Aninoasa
Oraş Aninoasa-Jud.Hunedoara 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 

384.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.800 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare Complex Sportiv 
Anena 
Oraş Aninoasa-Jud.Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 

385.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 700 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare sediu administrative 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
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Primărie 
Oraş Aninoasa-Jud.Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 

386.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.400 mii lei pentru obiectivul 
Bazin de înot 
Mun. Petrosani-Jud.Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 

387.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
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 de 2.000 mii lei pentru obiectivul 
Anvelopare blocuri  
Mun. Petrosani-Jud.Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 

388.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.000 mii lei pentru obiectivul 
Bloc locuinte sociale 
Mun. Petrosani-Jud.Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 

389.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice 
 

Administraţiei Publice cu suma 
de 6.000 mii lei pentru obiectivul 
Constructia 2 blocuri ANL 
Mun.Petrosani-Jud.Hunedoara  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 

390.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.000 mii lei pentru obiectivul 
Constructia 4 blocuri sociale 
Oras Petrila 
Jud.Hunedoara  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
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391.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.000 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare blocuri locuinte 
Oras Petrila 
Jud.Hunedoara  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 

392.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.000 mii lei pentru obiectivul 
Extindere retea canalizare 
Oras Petrila 
Jud.Hunedoara  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
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protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

393.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 220 mii lei pentru obiectivul 
Extindere si modernizare Camin 
Jiet 
Oras Petrila 
Jud.Hunedoara  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 

394.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 600 mii lei pentru obiectivul 
Inlocuire retea alimentare apa 
zona colonie Bratianu 
Oras Petrila 
Jud.Hunedoara  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

395.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 285 mii lei pentru obiectivul 
Asfaltare drum Rascoala 
Oras Petrila 
Jud.Hunedoara  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 

396.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 150 mii lei pentru obiectivul 
Continuare constructie teren 
sintetic 
Oras Petrila 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
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Jud.Hunedoara  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 

397.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 52.000 mii lei pentru obiectivul 
Complex turistic de nataţie-
Mun.Târgovişte 
COD SMIS 14788 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

398.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
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 de 32.000 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare termică 69 blocuri în 
Mun.Târgovişte 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

399.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 3.400 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare conductă de 
aducţiune apa pe traseul 
Com.Moroieni-Motaieni-Oraş 
Fieni-Jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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400.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 507 mii lei pentru obiectivul 
Execuţia unui număr de 579 
branşamente individuale la 
reţeaua de apa din oraşul Fieni- 
Jud. Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

401.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 507 mii lei pentru obiectivul 
Execuţia unui număr de 579 
branşamente individuale la 
reţeaua de apa din oraşul Fieni- 
Jud. Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

402.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.185 mii lei pentru obiectivul 
Extindere alimentare cu apă în 
cartierele Pripor şi Costeşti din 
Oraş Fieni- jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
 
 
 
 

Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

403.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.185 mii lei pentru obiectivul 
Extindere alimentare cu apă în 
cartierele Pripor şi Costeşti din 
Oraş Fieni- jud.Dâmboviţa. 
 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

404.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.100 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri locale în 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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cartierele Pripor şi Costeşti din 
Oraş Fieni- jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

rezervă al Guvernului pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 455 -

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

405.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 500 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitări şi dotări investiţionalei 
GSIPetrol din Oraşul Moreni- 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

406.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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şi Administraţiei Publice 
 

Administraţiei Publice cu suma 
de 800 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare sistem de ilumint 
public din Oraş Moreni- 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

407.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 125 mii lei pentru obiectivul 
Reamenajarea şi modernizarea 
drumuri de acces islazuri prin 
pietruire, nivelare şi compactare-

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
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islazul Nisipoasa din Oraş 
Moreni- jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

408.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 48.000 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare DC 9 A din Oraş 
Moreni- jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 459 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

409.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 19.000 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri de interes 
local din Oraş Răcari- 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

410.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 3.000 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare infrastructură 
agricolă pe tritoriul  Oraş Răcari- 
jud.Dâmboviţa. 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

411.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.250 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare DC 43 A   Răcari- 
Ghimpaţi jud.Dâmboviţa. 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

412.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 4.200 mii lei pentru obiectivul 
Infiinţare sistem de alimentare cu 
apă pentru cartierele Colacu, 
Sabiesti, Balanesti, Stanesti si 
Ghimpati din Oras Răcari- 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

413.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.600 mii lei pentru obiectivul 
Proiect integrat : Modernizare 
drumuri, ext.retea canalizare, 
ext.reţea apă, centru de zi în 
Aninoasa - jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar- 
 

414.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 265 mii lei pentru obiectivul 
Modernizarea infrastructurii de 
acces către exploataţiile agricole 
de pe teritoriul Com.Băleni  - 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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timpul exerciţiului bugetar 
 

415.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 145 mii lei pentru obiectivul 
Bază sportivă multifuncţională tip 
1 în Com.Băleni- jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
 -Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
 de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 
 

416.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 4.600 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri de interes 
local, achiziţionare utilaj terasier, 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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extindere iluminat public, 
reabilitare cămin cultural şi after 
school în Com. Bărbuleţu- 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

417.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 415mii lei pentru obiectivul 
Pod Ghemeleu, Punte Gogi, 
punte Udroi în Com. Bărbuleţu- 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”.      
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

418.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 205 mii lei pentru obiectivul 
Bază Sportivă în Com. 
Bărbuleţu- jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

419.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 9.100 mii lei pentru obiectivul 
Alimentare cu apă în Com. 
Bărbuleţu- jud.Dâmboviţa. 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 473 -

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
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119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

420.  Anexa 3/15  Cap.70.01 Se propune majorarea bugetului Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.550 mii lei pentru obiectivul 
Asfaltare DC 126- 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
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Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

421.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 450 mii lei pentru obiectivul 
Asfaltare drumuri de interes local 
în sat Măgura Com.Bezdead  
(0,8 km) jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
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Grup Parlamentar PP-DD pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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422.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 350 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri de interes 
local Valea Morii şi Valea lui 
Coman Com.Bezdead  
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
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Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

423.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 300 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare bază sportivă - 
Com.Bezdead   jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Grup Parlamentar PP-DD dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

424.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 140 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare bază sportivă 
Cornăţelu - Com.Bilciuleşti  
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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425.  Anexa 3/15  Cap.70.01 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 30 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare termică primărie - 
Com.Bilciulesti   jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
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fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

426.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 30 mii lei pentru obiectivul 
Pod peste Ilfov- Com.Bilciulesti  
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

427.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 3.600 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare DC 51A 3 km- 
Com.Bilciulesti   jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 484 -

prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

428.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 180 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri locale- 
Com.Brăneşti  jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 486 -

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

429.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.150 mii lei pentru obiectivul 
Infiintare retea apa- 
Com.Branistea  jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

430.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 200 mii lei pentru obiectivul 
Grădiniţă sat Dumbravicioara- 
Com.Braniştea jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

431.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
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 de 800 mii lei pentru obiectivul 
Sistem de alimentare cu apa si 
retea de canalizare - 
Com.Brezoaele jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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432.  Anexa 3/15  Cap.70.01 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.600 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare prin asfaltare drumuri 
de interes local, centru de zi 
pentru îngrijire copii, dotare 
camin cultural - Com.Brezoaele 
jud.Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
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suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

433.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.800 mii lei pentru obiectivul 
Asfaltare DC 152 Brezoaia – 
limită cu jud. Giurgiu - 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
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Grup Parlamentar PP-DD pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

434.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice 
 

Administraţiei Publice cu suma 
de 610 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare DC 1 si DC 1 A 
Com. Buciumeni - 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
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fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

435.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 450 mii lei pentru obiectivul 
Dalare şant (canal) sat. Habeni 
punct Vale –Com.Bucsani 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

436.  Anexa 3/15  Cap.70.01 Se propune majorarea bugetului Drumurile de acces agricole din Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 5.100 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri de 
exploatare agricolă Com.Bucsani 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

zonă sunt impracticabile şi 
obligă locuitorii să facă ocoluri 
mari pentru a ajunge la 
parcelele agricole. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

amendamentului întrucât: 
- potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 497 -

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

437.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 800 mii lei pentru obiectivul 
Execuţia a 5 podeţe şi lucrari de 
canalizare pârâu Cacioasa –
Com.Bucsani jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
  

438.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1000 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri de interes 
local pe o lungime de 4 km –
Com.Bucsani jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

439.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 900 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri  săteşti–
Com.Butimanu jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
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Grup Parlamentar PP-DD pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

440.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice 
 

Administraţiei Publice cu suma 
de 900 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri  săteşti–
Com.Butimanu jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
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fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

441.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 19.300 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri  comunale–
Com.Ciocăneşti jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

442.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.150 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare pod pe DC 156 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
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Vizureşti–Com. Ciocăneşti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

rezervă al Guvernului infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

443.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.200 mii lei pentru obiectivul 
Modernizarea prin asfaltare DC 
105 sat Cobiuta si DC 105 C sat 
Capsuna–Com. Cobia 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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timpul exerciţiului bugetar 
 

444.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 500 mii lei pentru obiectivul 
Bază sportivă multifuncţionlă–
Com. Cobia jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 
 

445.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.300 mii lei pentru obiectivul 
Poduri de beton armat pe DC 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
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105–Com. Cobia jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

rezervă al Guvernului infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

446.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.300 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare, centralizare şi 
sistematizare reţea de iluminat 
public–Com. Cobia 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

447.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 320 mii lei pentru obiectivul 
Construcţie baza sportivă–Com. 
Cojasca jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

448.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.650 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri locale, 
ănfiinţare staţie de epurare şi 
reţea de canalizare, reabilitare şi 
dotare cămin cultural–Com. 
Cojasca jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

449.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare nu poate 
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 de 2.800 mii lei pentru obiectivul 
Sistem de epurare si canalizare 
etapa II–Com. Comişani 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 
 

450.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.800 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri locale–
Com. Comişani jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

451.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 225mii lei pentru obiectivul 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor începute în 2012. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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Alimentare cu apa Contesti-
Boteni-Crangasi–Com. Contesti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei  
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

452.  Anexa 3/15  Cap.70.01 Se propune majorarea bugetului Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 50 mii lei pentru obiectivul 
Panouri solare–Com. Contesti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

plata lucrarilor effectuate si 
finalizate în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului intrucat 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

453.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 50 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri agricole–
Com. Contesti jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
plata lucrarilor effectuate si 
finalizate în 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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timpul exerciţiului bugetar 
 

454.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 4.800 mii lei pentru obiectivul 
Construire sala sport si bloc de 
garsoniere–Com. Corbii Mari 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrarilor. Starea 
actuala nu permite o conservare 
eficienta. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

455.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 5.500 mii lei pentru obiectivul 
Alimentare cu apă–Com. Corbii 
Mari jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrarilor. Starea 
actuala nu permite o conservare 
eficienta. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 520 -

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

456.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.300 mii lei pentru obiectivul 
Modernizarea infrastructurii de 
acces la exploatările agricole–
Com. Corbii Mari jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrarilor. începute în 
2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului  
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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457.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 3.500 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare DC 53 A –Com. 
Cornatelu jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
începerea lucrărilor de 
reabilitare, drumul fiind grav 
deteriorat. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
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-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

458.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 140 mii lei pentru obiectivul 
Baza sportivă –Com. Cornatelu 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 
 

459.      
460.  Anexa 3/15  Cap.70.01 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 300 mii lei pentru obiectivul 
Alimentare cu apă–Com. 
Corneşti jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

461.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 250 mii lei pentru obiectivul 
Baza sportivă Cătunu–Com. 
Corneşti jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

462.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 950 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri de acces 
exploatare agricolă–Com. 
Corneşti jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

463.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.600 mii lei pentru obiectivul 
Retea de canalizare si statie de 
epurare–Com. Corneşti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

 
 

464.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 8.800 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri comunale si 
săteşti–Com. Corneşti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 529 -

nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

465.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 4.200 mii lei pentru obiectivul 
Alimentare cu apa–Com. 
Costesti Vale jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
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 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

466.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.150 mii lei pentru obiectivul 
Extindere retea de apa potabila–
Crevedia jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

In prezent localitatea Crevedia 
este alimentata cu apa doar 
partial. Suma este necesara 
pentru extinderea retelei 
existente. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

467.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.025 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare si modernizare 
drumuri comunale si satesti, 
dotarea Caminului Cultural, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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centru ingrijire persoane varsta a 
III-a in Petroaia Deal–Com. 
Crangurile jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

468.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.600 mii lei pentru obiectivul 
Retea de canalizare ape 
menajere–Com. Crangurile 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

469.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 250 mii lei pentru obiectivul 
Sistem de canalizare, 
modernizare drumuri si achizitie 
utilaj multifunctional–Com. 
Darmanesti jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

470.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.000 mii lei pentru obiectivul 
Retea de canalizare ape 
menajere–Marginenii de Sus 
Com.Darmanesti jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
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 administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

471.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 500 mii lei pentru obiectivul 
Asfaltare DC 25A Darmanesti-
Vladeni Com.Darmanesti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
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protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

472.  Anexa 3/15  Cap.70.01 Se propune majorarea bugetului Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 135 mii lei pentru obiectivul 
Baza sportiva 
Com.Darmanesti jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

473.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.050 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri de interes 
local Com.Dobra 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

474.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 54 mii lei pentru obiectivul 
Executie baza sportiva 
Com.Dobra 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

475.  Anexa 3/15  Cap.70.01 Se propune majorarea bugetului Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 54 mii lei pentru obiectivul 
Executie baza sportiva 
multifunctionala Com.Doicesti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

476.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 3.400 mii lei pentru obiectivul 
Extindere retea de apa 
Com.Doicesti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

477.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 39 mii lei pentru obiectivul 
Realizare PUG 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2013 pentru finantarea 
elaborarii si/sau actualizarii 
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Com.Dragodana 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

planurilor urbanistice 
generale si a regulamentelor 
locale de urbanism  este in 
pozitie absoluta şi se 
detaliază pe obiective de 
investiţii de către ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor 
publice locale.  
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 
 

478.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.120 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri locale 
Com.Dragomiresti 
jud.Dâmboviţa. 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

479.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 81mii lei pentru obiectivul 
Asfaltare drumuri de interes local 
Com.Glodeni 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

480.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 370 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare Camin cultural 
Com.Glodeni 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

481.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
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 de 300 mii lei pentru obiectivul 
Pod beton armat peste paraul 
Valea Bratila 
Com. Gura Foii 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

482.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.950 mii lei pentru obiectivul 
Baza sportiva multifunctionala 
sat Bumbuia 
Com. Gura Foii 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

483.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 3.800 mii lei pentru obiectivul 
Alimentare cu apa din sursa 
proprie sat Fagetu 
Com. Gura Foii 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
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de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

484.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 3.600 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri de 
exploatare agricola 
Com. Gura Foii 
jud.Dâmboviţa. 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

485.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.200 mii lei pentru obiectivul 
Asfaltare drumuri comunale 
Com. Gura Foii 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

486.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 500 mii lei pentru obiectivul 
Constructie sediu nou Primarie 
Com. Gura Ocnitei 
jud.Dâmboviţa. 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului  
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

487.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.400 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drum BC 20 
Com. Gura Ocnitei 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 559 -

subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

488.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 950 mii lei pentru obiectivul 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Reabilitare DC 57 km 1+400-
3+800 
Com. Gura Sutii 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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crt. 
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- 561 -

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

489.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 950 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare DC 57 km 1+400-
3+800 
Com. Gura Sutii 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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- 562 -

stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

490.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 950 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare DC 57 km 1+400-
3+800 
Com. Gura Sutii 
jud.Dâmboviţa. 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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- 563 -

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

491.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.150 mii lei pentru obiectivul 
Retea alimentare cu apa 
Com. Hulubesti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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- 566 -

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

492.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 40 mii lei pentru obiectivul 
Asfaltare drumuri locale  
Com. Iedera 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

493.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.000 mii lei pentru obiectivul 
Pietruire DC 9A Colibasi-Cricovul 
Dulce 
Com. Iedera 
jud.Dâmboviţa. 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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- 569 -

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

494.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 540 mii lei pentru obiectivul 
Baza sportiva multifunctionala 
sat Telesti 
Com. Ludesti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

495.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice 
 

Administraţiei Publice cu suma 
de 370 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare DC 55 
Com. Lunguletu 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

496.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 37 mii lei pentru obiectivul 
Infiintare sistem de canalizare si 
extindere retea apa 
Com. Malul cu Flori 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

497.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 370 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare DC 55 
Com. Lunguletu 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 573 -

Grup Parlamentar PP-DD 
 

pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

498.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 574 -

 de 215 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri de 
exploatare agricola 
Com. Malul cu Flori 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 575 -

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

499.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 148 mii lei pentru obiectivul 
Lucrari de reparatii si refaceree a 
infrastructurii rutiere afectate de 
inundatii in anul 2010 
Com. Malul cu Flori 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2010.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului: 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 576 -

500.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 215 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri de 
exploatare agricola 
Com. Malul cu Flori 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 



 
 
Nr. 
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- 577 -

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

501.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 148 mii lei pentru obiectivul 
Extindere alimentare cu apa 
Com. Malul cu Flori 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 578 -

subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 579 -

proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

502.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.900 mii lei pentru obiectivul 
Pod peste Râul Dâmboviţa, ntre 
Dragaesti-Ungureni si Dragaesti-
Pământeni 
Com. Măneşti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 580 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

503.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 600 mii lei pentru obiectivul 
Camin Cultural 
Com. Măneşti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 581 -

Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

504.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 906 mii lei pentru obiectivul 
Alimentare cu apa 
Com. Mătasaru 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 
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- 582 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 583 -

aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

505.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 9.000 mii lei pentru obiectivul 
Retele de canalizare si statii de 
epurare satele Matasaru, Odaia 
turcului si Cretulesti 
Com. Mătasaru 
jud.Dâmboviţa. 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
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- 584 -

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

506.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 9.000 mii lei pentru obiectivul 
Retele de canalizare si statii de 
epurare satele Matasaru, Odaia 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 585 -

turcului si Cretulesti 
Com. Mătasaru 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

rezervă al Guvernului suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

507.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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şi Administraţiei Publice 
 

Administraţiei Publice cu suma 
de 9.000 mii lei pentru obiectivul 
Retele de canalizare si statii de 
epurare satele Matasaru, Odaia 
Turcului si Cretulesti 
Com. Mătasaru 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 587 -

 
 

508.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 120 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare DC 73 sat Cojocaru 
Com. Mogosani 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

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

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

509.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 850 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare DC 74 sat Zavoiu 
Com. Mogoşani 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
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Grup Parlamentar PP-DD 
 

pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

510.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 de 400 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare DC 147 Moroieni-
Muscel 
Com. Moroieni 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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crt. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

511.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 195 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare baza sportiva 
Com. Moroieni 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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timpul exerciţiului bugetar 
 

512.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 6.850 mii lei pentru obiectivul 
Canalizare si statie de 
epurare,reabilitare si 
modernizare drumuri 
locale,dotare Camin cultural si 
infiintare Centru after School. 
Com. Morteni 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
Masura 322 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
bugetar 
 
 

513.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.400 mii lei pentru obiectivul 
Alimentare cu apa potabila sat 
Cucuteni 
Com. Moţăieni 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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crt. 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

514.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.400 mii lei pentru obiectivul 
Asfaltare drum DC 135 Cucuteni 
Com. Moţăieni 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

515.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 580 mii lei pentru obiectivul 
Construire teren de fotbal 
Com. Moţăieni 
jud.Dâmboviţa. 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

516.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.300 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri comunale 3 
km sat Cazaci 
Oras Nucet 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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Grup Parlamentar PP-DD 
 

judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

517.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 599 -

 de 125 mii lei pentru obiectivul 
Constructie baza sportiva   
Com.Ocnita 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

518.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 40 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare sala sport  
Com.Ocnita 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 600 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

519.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 601 -

 de 125 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare camin cultural 
Com.Ocnita 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 602 -

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

520.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 125 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare camin cultural 
Com.Ocnita 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 603 -

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

521.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.450 mii lei pentru obiectivul 
Retea de alimentare cu 
apa.Retea de canalizare apa 
menajera. Modernizare drumuri 
satesti. 
Com.Odobesti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
Masura 322 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 604 -

protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 605 -

administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

522.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.800 mii lei pentru obiectivul 
Alimentare cu apa potabila in 
sistem centralizat 
Com. Persinari 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
Masura 322 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 606 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 607 -

Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

523.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 470 mii lei pentru obiectivul 
Proiectare si executie sala 
sportiva multifunctionala 
Com.Persinari 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
Masura 322 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 608 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

524.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 5.000 mii lei pentru obiectivul 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 609 -

Retea de canalizare si statie 
epurare ape menajere 
Com.Petresti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 610 -

525.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 88 mii lei pentru obiectivul 
Modernizarea infrastructurii de 
acces la exploatarile agricole 
Com.Petresti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

526.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 6.500 mii lei pentru obiectivul 
Refacerea si modernizarea 
infrastructurii afectate de 
inundatii in 2010 
Com.Pietrari 
jud.Dâmboviţa. 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2010.. 
MADR masura 322D 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 611 -

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

527.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 345 mii lei pentru obiectivul 
Poduri si podete  
Com.Pietrari 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
OUG 7/2006 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

528.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 350 mii lei pentru obiectivul 
Retea alimentare cu apa 
Loc.Pietrari 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
HG 577/1997 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

529.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 25 mii lei pentru obiectivul 
Asfaltare DC 132 A 
Loc.Pietrosita 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

530.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 215 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare baza sportiva 
Com. Poiana 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

531.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 82 mii lei pentru obiectivul 
Asfaltare DS 1614-DS1615 
Com. Poiana 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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timpul exerciţiului bugetar 
 

532.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 300 mii lei pentru obiectivul 
Statie de epurare ape menajere 
Com. Poiana 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- In bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

533.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 340 mii lei pentru obiectivul 
Baza sportiva TIP II 
Brancoveanu 
Com. Potlogi 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

534.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.900 mii lei pentru obiectivul 
Retea de canalizare in Costesti 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
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Deal 
Com. Produlesti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

535.  Anexa 3/15  Cap.70.01 Se propune majorarea bugetului Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 3.500 mii lei pentru obiectivul 
Retea de apa potabila 
Com. Pucheni 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
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-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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timpul exerciţiului bugetar 
 
 
 

536.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 500 mii lei pentru obiectivul 
Reparatii capitale si reamenajare 
Camin Cultural  
Com. Raciu 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

537.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 400 mii lei pentru obiectivul 
Extindere retea de canalizare in 
Raciu si Silistea 
Com. Raciu 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

538.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 45 mii lei pentru obiectivul 
Pietruirea Soseaua Noua 
Silistea-Persinari 
Com. Raciu 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 626 -

 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

539.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 627 -

şi Administraţiei Publice 
 

Administraţiei Publice cu suma 
de 1.600 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare si modernizare sediu 
primarie 
Com. Raciu 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

540.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 25 mii lei pentru obiectivul 
Extindere retea alimentare apa 
potabila 
Com. Raciu 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

541.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 545 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare si extindere drumuri 
exploatare agricola M 125 
Com. Rascaieti 
jud.Dâmboviţa. 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

542.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 640 mii lei pentru obiectivul 
Asfaltare strazi rurale sect.1 
Gura vaii, sect.II Preot Gogica, 
sect.III Frutunesti,sect.IV 
Dragutoiesti 
 Com. Razvad 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

543.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.100 mii lei pentru obiectivul 
Sistem de alimentare apa 
potabila 
 Com. Raul Alb 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 
 

544.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 5.100 mii lei pentru obiectivul 
Refacerea si modernizarea 
infrastructurii afectate de 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
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inundatii in 2010 
 Com. Runcu 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Publice   
  
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

545.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 800 mii lei pentru obiectivul 
Sistem centralizat de canalizare 
si statie de epurare 
 Com. Selaru 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

546.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 3.500 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri locale si 
modernizare Camin Cultural 
 Com. Selaru 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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crt. 
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ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

547.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 4.000 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri de 
exploatare agricola 
 Com. Selaru 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
M 125 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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timpul exerciţiului bugetar 
 
 

548.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.500 mii lei pentru obiectivul 
Statie de epurare ape uzate 
 Com. Selaru 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 
 

549.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.900 mii lei pentru obiectivul 
Statie de epurare ape uzate 
 Com. Slobozia Moara 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 
 

550.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 850 mii lei pentru obiectivul 
Sistem de alimentare apa 
potabila 
 Com. Slobozia Moara 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 
 

551.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 31 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitarea drumuri comunale 
 Com. Slobozia Moara 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
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protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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552.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 3.000 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drumuri exploatare 
agricola 
 Com. Sotanga 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
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-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

553.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 150 mii lei pentru obiectivul 
Baza sportive tip II 
 Com. Sotanga 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2011.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

554.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.500 mii lei pentru obiectivul 
Modernizarea si reabilitare 
drumuri locale 
 Com. Sotanga 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

555.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.000 mii lei pentru obiectivul 
Modernizarea si extindere retele 
canalizare  
 Com. Sotanga 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

556.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 650 mii lei pentru obiectivul 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
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Baza sportiva multifunctionala  
 Com. Sotanga 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

557.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.000 mii lei pentru obiectivul 
Asfaltare drumuri comunale  
 Com. Sotanga 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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558.  Anexa 3/15  Cap.70.01 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.600 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare DC 82 Croitori-
Hanu lui Pala 
 Com. Uliesti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
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suma de 233,4 mil lei 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

559.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 7.100 mii lei pentru obiectivul 
Alimentare cu apa potabila si 
sistem de canalizare 
 Com. Uliesti 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
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 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 
 
 
 

560.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 4.500 mii lei pentru obiectivul 
Extindere sistem centralizat si 
statie de epurare  
 Com. Valea Mare 
jud.Dâmboviţa. 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

561.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 120 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drum comunal DC 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
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110 Garleni  
 Com. Valea Mare 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

562.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 950 mii lei pentru obiectivul 
Imbracaminte asfaltica DC 29 
Mesteacan  
 Com. Valea Dambovita 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 660 -

stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

563.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.150 mii lei pentru obiectivul 
Extindere retea alimentare apa 
potabila 
 Com. Valea Dambovita 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

rezervă al Guvernului asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
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reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 
 

564.  Anexa 3/15  Cap.70.01 Se propune majorarea bugetului Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 4.500 mii lei pentru obiectivul 
Lucrari de refacere si 
modernizare a infrastructurii 
afectate de inundatii 
 Com. Valea Dambovita 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului intrucat 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

565.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 170 mii lei pentru obiectivul 
Pod peste Cricovul Dulce  
 Com. Vladeni 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

566.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 69 mii lei pentru obiectivul 
Sistem centralizat de canalizare 
si statie epurare 
 Com. Vulcana Pandele 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
OG 7/2006 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale. 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 
 

567.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 800 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare strazi 
 Com. Vulcana Pandele 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

 
 

568.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 450 mii lei pentru obiectivul 
Teren de fotbal omologabil 
 Com. Vulcana Pandele 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

569.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 170 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare iluminat public 
 Com. Vulcana Pandele 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
-Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
 
 

570.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 140 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare si extindere retele de 
apa si canalizare-Aglomerarea 
Pucioasa 
  
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 
2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

571.  Anexa 3/15  Cap.70.01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Dezvoltării Regionale şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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şi Administraţiei Publice 
 

Administraţiei Publice cu suma 
de 100 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare si extindere retele de 
apa si canalizare- 
 Loc. Pucioasa 
jud.Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

2012.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

572.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  
suma de  300 mii lei  pentru 
lucrări de asfaltare străzi 
Comuna Cristian, Jud. Sibiu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
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 suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului este 
dimensionat in raport cu 
atribuţiile acestuia in anul 
2013 
 

573.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  
suma de  300 mii lei  pentru 
finanţarea lucrărilor de asfaltare 
străzi Comuna Biertan, Jud. Sibiu
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
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protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

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

574.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se alocă  
suma de  200 mii lei  pentru 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 671 -

Administraţiei Publice –  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

lucrările de pietruire drum 
Comuna Şeica Mare, Jud. Sibiu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 
 
 

575.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
Anexa 3/15/02,  
Grupa/Titlul 51, Titlu VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 650 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Extindere 
sistem de canalizare şi 
îmbunătăţire calitate străzi de 
pământ prin asfaltare, Sat Nou, 
Comuna Roşia,  Judet: Sibiu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

Aceasta suma este necesara 
pentru obiectivului de investiţii 
mentionat 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 673 -

realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 
 
 

576.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
Anexa 3/15/02,  
Grupa/Titlul 51, Titlu VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02  
 

Se solicită suplimentarea cu 500 
mii lei pentru sistemul de 
canalizare în oraşul Ocna 
Sibiului, judeţul Sibiu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

Aceasta suma este necesara 
pentru obiectivului de investiţii 
mentionat 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 
 
 

577.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
Anexa 3/15/02,  
Grupa/Titlul 51, Titlu VI 

Se solicită suplimentarea cu 300 
mii lei pentru sistemul de 
canalizare şi apă potabilă în 
Cisnădioara, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru 

Aceasta suma este necesara 
pentru obiectivului de investiţii 
mentionat 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
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Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  
 

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

al Guvernului 
 

propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora. 
 
 
 

578.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
Anexa 3/15/02,  
Grupa/Titlul 51, Titlu VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  
 

Se solicită suplimentarea cu 150 
mii lei pentru sistemul de 
canalizare şi apă potabilă în 
localitatea Poplaca, judeţul Sibiu. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

Aceasta suma este necesara 
pentru obiectivului de investiţii 
mentionat 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 
 
 

579.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
Anexa 3/15/02,  
Grupa/Titlul 51, Titlu VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  
 

Se solicită suplimentarea cu 250 
mii lei pentru sistemul de 
canalizare şi apă potabilă în 
localitatea Şeica Mare, judeţul 
Sibiu. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

Aceasta suma este necesara 
pentru obiectivului de investiţii 
mentionat 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 
 
 

580.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
Anexa 3/15/02,  
Grupa/Titlul 51, Titlu VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 14  

Se solicita suma de 60 mii lei 
pentru decolmatarea râului Vişa 
din Ocna Sibiului, judeţul Sibiu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Aceasta suma este necesara 
pentru obiectivului de investiţii 
mentionat 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
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 administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 
 

581.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
Anexa 3/15/02,  
Grupa/Titlul 51, Titlu VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 14  
 

Se solicita suma de 60 mii lei 
pentru decolmatarea râului Cibin 
în Cristian, judeţul Sibiu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

Aceasta suma este necesara 
pentru obiectivului de investiţii 
mentionat 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
 
 

582.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/ Grupa/ titlu 51/Articolul 
01/ Alineatul 32/ 
Reabilitarea termică a clădirilor 
de locuit 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice,  cu suma de 1000 mii lei 
pentru reabilitarea termică a 
blocurilor, Coparticipare Consiliul 
Local Lugoj la Programul de 
izolare termică a blocurilor de 
locuinţe în conf. cu OUG 18/2009 
- Municipiul Lugoj, judeţul Timiş. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 681 -

 
 
 

583.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei, 
pentru asfaltarea drumului 
Comunal Sînandrei, jud. Timis. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

584.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
 

Alocarea sumei de 300.000 lei, 
pentru reparatiile necesare la 
Gradinita din Localitate 
Sânandrei, Jud. Timis. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
 
 

585.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul privind marketing 
si promovare turistica. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 100 mii lei 
pentru centrul de informare 
turistică din comuna Găvojdia, 
jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
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586.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51/ 
Articolul 02/Aliniatul 20 - 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1100 mii lei 
pentru executie alimentare apă, 
canalizare, statie de epurare 
comuna Bârna, judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 
 
 

587.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51/ 
Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 900 mii lei 
pentru extindere sistem de 
canalizare comuna Costeiu jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 

 
 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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Camera Deputaţilor modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 
 
 

588.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 200 mii lei 
pentru extindere retea de 

 
 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

alimentare cu apă în comuna 
Coşteiu, jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 
 
 

589.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 100 mii lei pentru modernizare 
retea de alimentare cu apă sat 
Lugojel comuna Găvojdia, jud. 
Timiş., cu suma de 100 mii lei 
pentru modernizare retea de 
alimentare cu apă sat Lugojel 
comuna Găvojdia, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 
 

590.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 6800 mii lei 
pentru execuţie retea de 
canalizare comuna Criciova, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

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



 
 
Nr. 
crt. 
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591.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 120 mii lei 
pentru modernizare retea apă 
comuna Fârdea, jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 
 
 

592.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 300 mii lei 
pentru modernizare retea apă sat 
Gladna Română comuna Fârdea, 
jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

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

593.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 300 mii lei 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

pentru modernizare retea apă sat 
Gladna Română comuna Fârdea, 
jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 
 

594.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 100 mii lei 
pentru modernizare retea apă sat 
Gladna Montană comuna 
Fârdea, jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 
 

595.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 300 mii lei 
pentru înfiintare retelei de apă 
sat Zolt comuna Fârdea, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

 
 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

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



 
 
Nr. 
crt. 
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596.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 990 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
modernizare a străzilor din 
comuna Bârna, jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

 
 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

597.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 10000 mii 
lei pentru modernizare drumuri 
Găvojdia-Sălbăgel si străzi 
comuna Găvojdia, jud. Timiş. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

 
 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
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Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

598.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Potrivit prevederilor 
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crt. 
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Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Costeiu, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

599.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51/ 
Articolul 02/ Programul de 
construcţii locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi dministratiei 
Publice, cu suma de 120 mii lei 
pentru construirea de locuinţe 
pentru tineri în Oraşul Făget, 
judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Atragerea tineretului în zonă, 
satisfacerea unui număr de 
peste 850 cereri. 
 
Din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 
 

600.  Ministerul Dezvoltării Regionale Se propune suplimentarea Din Fondul de rezervă bugetară Se propune respingerea 
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şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi 
Administratiei, cu suma de 100 
mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor, şanţurilor, podeţelor 
şi trotuarelor în 
oraşul Făget şi localităţile 
aparţinătoare: Temereşti, Băteşti, 
Brăneşti, Jupâneşti, 
Bichigi, Povergina, Bunea Mare, 
Colonia Mică, Beghei, judeţul 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

la dispoziţia Guvernului amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

601.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi 
Administratiei Publice, cu suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
modernizării de străzi – asfaltare 
(borduri) şi modernizării de alei 
pietonale, parc – trotuare, Oraşul 
Buziaş, judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

 
 
 
Din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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602.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51/ 
Articolul 02/ Programul privind 
reabilitarea sistemelor de 
alimentare 
cu apă, a sistemelor de 
canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi 
Administratiei Publice, cu suma 
de 100 mii lei pentru introducerea 
reţelei de apă şi canal în satele 
Bacova şi Silagiu, Oraş Buziaş 
judeţul Timiş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Localităţile Bacova şi Silagiu 
sunt neconectate la sistemul 
apă-canal şi au un înalt grad de 
poluare a apelor de suprafaţă. 
 
Din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
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obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

603.  Ministerul Dezvoltării Regionale Se propune suplimentarea  Se propune respingerea 
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şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi 
Administratiei Publice, cu suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
modernizării de străzi – asfaltare 
(borduri) şi modernizării de alei 
pietonale, parc – trotuare, Oraşul 
Ciacova, judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

 
Din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

604.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi 
Administratiei Publice, cu suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
unor amenajări hidrotehnice în 
intravilanul Oraşului Buziaş, 
judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

 
 
Din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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605.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi 
Administratiei Publice, cu suma 
de 100 mii lei pentru extinderea 
şi reabilitarea unui sistem apă si 
canal şi modernizarea staţiei de 
epurare în localităţile 
aparţinătoare oraşului Făget: 
Temereşti, Băteşti, Brăneşti, 
Jupâneşti, Bichigi, Povergina, 
Bunea Mare, Colonia Mică, 
Beghei judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Localităţile menţionate sunt 
neconectate la sistemul 
apăcanal 
şi prezintă un înalt grad de 
poluare a apelor de suprafaţă, 
există SF. Realizarea acestor 
obiective ar duce la asigurarea 
unui management eficient al 
apelor reziduale.  
În acest moment există pericol 
de poluare a râului Bega şi 
blocarea canalizării existente. 
 
Din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
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obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

606.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Asigurarea spaţiului verde, cu 
scop recreativ şi ecologizant, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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nr.3/15 
Programul Modernizarea Satului 
Romanesc 

Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma 
de 100 mii lei pentru înfiinţarea 
de parcuri şi spaţii verzi în 
Comuna Margina, judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

într-o zonă intens poluată. 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta 
prin Programul de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 
71/2007.  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

607.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi 
Administratiei Publice, cu suma 

Modernizarea infrastructurii 
rutiere şi rezolvarea scurgerii 
apelor pluviale, eliminarea 
inundaţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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51/Articolul 02/Aliniatul 03 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

de 100 mii lei pentru 
modernizarea drumurilor, 
şanţurilor, podeţelor şi trotuarelor 
în 
oraşul Făget şi localităţile 
aparţinătoare oraşului Făget: 
Temereşti, Băteşti, Brăneşti, 
Jupâneşti, Bichigi, Povergina, 
Bunea Mare, Colonia Mică, 
Beghei judeţul Timiş. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

608.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51/ 
Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 100 mii lei 
pentru introducerea sistemului de 
apă şi canal în satele Bacova şi 
Silagiu aparţinătoare oraşului 
Buziaş, judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Aceste localităţi sunt 
neconectate la sistemul 
apă/canal şi au un înalt grad de 
poluare a apelor de suprafaţă. 
 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 715 -

dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 



 
 
Nr. 
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Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale 

609.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51/ 
Articolul 02/Aliniatul 04 - 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
unor lucrări de construire a unui 
bazin de înot la Liceul Teoretic 
Traian Vuia din din oraşul Făget, 
judeţul Timiş. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 

Asigurarea unui cadru favorabil 
pentru practicarea sportului în 
rândul tineretului. 
 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

610.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
Naţional pentru reabilitarea şi 
modernizarea 
infrastrcturii culturale şi dotarea 
de sedii pentru aşezăminte 
culturale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma 
de 100 ii lei pentru finanţarea 
unor lucrări de reabilitare cămine 
culturale în localităţile Bacova şi 
Silagiu, reabilitare Casa de 
cultură şi Biblioteca, oraşul 
Buziaş, judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectivele pentru care se 
solicită finanţare se află în stadii 
avansate de degradare. 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
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va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

611.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51/ 
Articolul 02/ Programul Naţional 
pentru reabilitarea şi 
modernizarea 
infrastrcturii culturale şi dotarea 
de sedii pentru aşezăminte 
culturale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
unor lucrări de reabilitare la Casa 
de cultură din oraşul Făget, 
judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectivul se află în stadiu 
avansat de degradare. Există 
proiect depus la CNI. 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

612.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51/ 
Articolul 02/ Programul Naţional 
pentru reabilitarea şi 
modernizarea 
infrastrcturii culturale şi dotarea 
de sedii pentru aşezăminte 
culturale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 100 mii lei 
pentru finanţarea unor lucrări de 
reabilitare la Casa de Cultură din 
Comuna Margina, judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 

Obiectivul se află în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
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– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

613.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, 
Grupa/Titlul 
51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 

Se propune alocarea a 700 mii 
lei pentru finalizare amenajare de 
drumuri comunale în comuna 
Boldur, jud Timiş. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Pentru creşterea gradului de 
siguranţă al locuitorilor din zonă, 
continuarea investiţiei realizată 
în proporţie de 60% este 
imperiod necesară. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

614.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51/ 
Articolul 01/ Alineatul 32/  
Reabilitarea termică a clădirilor 
de locuit 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi 
Administratiei Publice, cu suma 
de 120 mii lei pentru reabilitarea 
termică a unui bloc de locuinţe 
sociale (str. Lugojului, nr. 25, 72, 
oraşul Făget, judeţul Timiş) şi 
a unui bloc ANL (str. D. Gladnei, 
nr. 1, oraşul Făget, judeţul 
Timiş). 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sprijinirea familiilor cu venituri 
reduse, care locuiesc într-un 
bloc de construcţie veche fără 
şarpantă. 
 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 
 

615.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 700 mii lei pentru 
finalizare canalizare în 
localităţile Costei, Tipari-Paru, 
comuna Costei, jud. Timiş 
 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 
Continuare obiectiv de investiţii, 
realizat în proporţie de 15%. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
… 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Ministerului  
 

se suporta redistribuirea.      
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

616.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
3/15/02, Grupa/Titlul 51, Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 
02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 700 mii lei pentru 
finalizare amenajare de drumuri 
comunale în comuna Boldur, jud 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Pentru creşterea gradului de 
siguranţă al locuitorilor din 
zonă, continuarea investiţiei 
realizată în proporţie de 60% 
este imperiod necesară. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

617.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
3/15/02 Grupa/Titlul 51, Titlul VI 
– ransferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 600 mii lei pentru 
finalizare amenajare de drumuri 
în comuna Libling, jud Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă 
al locuitorilor din zonă. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
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dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

618.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
3/15/29 Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de limentare 
cu apă şi canalizare  precum şi 
a staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 800 mii lei pentru 
finalizare canalizare în 
localităţile Costei, Tipari-Paru, 
comuna Costei, jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 
Continuare obiectiv de investiţii, 
realizat în proporţie de 15%. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

619.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
3/15/02 Grupa/Titlul 51, Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/ 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 750 mii lei pentru 
finalizare amenajare de drumuri 
comunale în comuna Boldur, jud 
Timiş. 

Pentru creşterea gradului de 
siguranţă al locuitorilor din 
zonă, continuarea investiţiei 
realizată în proporţie de 60% 
este imperiod necesară. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
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alin. 03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului  
 

articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

620.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
3/15/02 Grupa/Titlul 51, Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/ 
alin. 03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 600 mii lei pentru 
finalizare amenajare de drumuri 
în comuna Libling, jud Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă 
al locuitorilor din zonă. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
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Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

621.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi 
Administratiei, cu suma de 120 
mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor, şanţurilor, podeţelor 
şi trotuarelor în 
oraşul Sanicolaul Mare şi 
localităţile aparţinătoare 
. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 

 
 
Din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

622.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi 
Administratiei, cu suma de 120 
mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor, şanţurilor, podeţelor 

 
 
Din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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local şi trotuarelor în 
oraşul Jimbolia şi localităţile 
parţinătoare. 
. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

623.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi 
Administratiei, cu suma de 120 
mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor, şanţurilor, podeţelor 
şi trotuarelor în 
oraşul Recas şi localităţile 
aparţinătoare 
. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

 
 
Din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

624.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi 
Administratiei, cu suma de 120 
mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor, şanţurilor, podeţelor 
şi trotuarelor în 
oraşul Deta şi localităţile 
aparţinătoare 
. 
 

 
 
Din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei

625.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi 
Administratiei, cu suma de 120 
mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor, şanţurilor, podeţelor 
şi trotuarelor în 
oraşul Gataia şi localităţile 
aparţinătoare 
. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

 
 
Din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

626.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Giroc, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 

 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

627.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
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Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Costeiu, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

628.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Balint, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

629.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Banloc, jud. 
Timiş. 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

630.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Bara, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

631.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Lenauheim, 
jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 743 -

lei
632.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Ortisoara, 
jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

633.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Sandra, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 745 -

Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

634.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Satchinez, 
jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

635.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Iecea Mare, 
jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

636.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Carpinis, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 750 -

nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

637.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Biled, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
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judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

638.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Giarmata, 
jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei
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639.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Giulvaz, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

640.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Fibis, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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Camera Deputaţilor 
 

modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

641.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

comunale, comuna Uivar, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

642.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Nadrag, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

643.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Checea, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

644.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Comlosu 
Mare, jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
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pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

645.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Masloc, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

 
 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

646.  Ministerul Dezvoltării Regionale Se propune suplimentarea Fondul de rezervă bugetară la Se propune respingerea 
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şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Dudestii Noi, 
jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

dispoziţia Guvernului amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

647.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice, Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local. 

Se propune suplimentarea 
bugetulu Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Dumbravita , 
jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

 
 
 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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 asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

648.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  cu 
suma de 50.000 lei  pentru 
construirea unui parc pe spaţiul 

Se solicita admiterea 
amendamentelor pentru 
finanţarea  construirii de parcuri 
(care sa includă zone de joacă 
destinate copiilor) în loc. Iaşi, în 
perimetrul colegiului 9.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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verde din Strada Profesor I. 
Simionescu, mărginit de  
blocurile T1, T2 şi strada 
Strămoşilor blocurile Z1, Z5; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Precizez că această zonă este 
deficitară în ceea ce priveşte 
spaţiile verzi amenajate cât şi 
locurile de joacă amenajate 
corespunzător pentru copii. 
Aceste cartiere sunt foarte 
aglomerate şi nu au beneficiat 
până în prezent de atenţia 
cuvenită din partea Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tăţilor locale. 
 
Sursa de finantare:  sume 
alocate din bugetul de stat  
MINISTERULUI DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr. 3/15/02 
 
 
 

se suporta redistribuirea 
- Lucrarea se poate finanta 
prin Programul de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 
71/2007.  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

649.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr. 3/15/02 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE cu 
suma de 50.000 lei  pentru 
construirea unui parc (care să 

Se solicita admiterea 
amendamentelor pentru 
finanţarea  construirii de parcuri 
(care sa includă zone de joacă 
destinate copiilor) în loc. Iaşi, în 
perimetrul colegiului 9.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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 includă o zonă pentru copii) pe 
spaţiul verde din Strada Profesor 
I. Simionescu, delimitat  de 
gardul şcolii George Coşbuc, 
blocurile J5, J7, J8 de pe strada 
Tabacului şi blocurile D3, D4 de 
pe strada Profesor I. Simionescu.
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Precizez că această zonă este 
deficitară în ceea ce priveşte 
spaţiile verzi amenajate cât şi 
locurile de joacă amenajate 
corespunzător pentru copii. 
Aceste cartiere sunt foarte 
aglomerate şi nu au beneficiat 
până în prezent de atenţia 
cuvenită din partea Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tăţilor locale. 
Sursa de finantare:  sume 
alocate din bugetul de stat  
MINISTERULUI DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr. 3/15/02 
 

se suporta redistribuirea 
- Lucrarea se poate finanta 
prin Programul de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 
71/2007.  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

650.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  cu 
suma de 50.000 lei  pentru 
construirea unui parc pe spaţiul 
verde din Strada Profesor I. 
Simionescu, mărginit de  
blocurile T1, T2 şi strada 

Se solicita admiterea 
amendamentelor pentru 
finanţarea  construirii de parcuri 
(care sa includă zone de joacă 
destinate copiilor) în loc. Iaşi, în 
perimetrul colegiului 9.  
Precizez că această zonă este 
deficitară în ceea ce priveşte 
spaţiile verzi amenajate cât şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
- Lucrarea se poate finanta 
prin Programul de dezvoltare 
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Strămoşilor blocurile Z1, Z5; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Daniel Oajdea – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 
 

locurile de joacă amenajate 
corespunzător pentru copii. 
Aceste cartiere sunt foarte 
aglomerate şi nu au beneficiat 
până în prezent de atenţia 
cuvenită din partea Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tăţilor locale. 
 
Sursa de finantare:  sume 
alocate din bugetul de stat  
MINISTERULUI DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr. 3/15/02 
 

a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 
71/2007.  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

651.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr. 3/15/02 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE cu 
suma de 50.000 lei  pentru 
construirea unui parc (care să 
includă o zonă pentru copii) pe 
spaţiul verde din Strada Profesor 
I. Simionescu, delimitat  de 
gardul şcolii George Coşbuc, 
blocurile J5, J7, J8 de pe strada 

Se solicita admiterea 
amendamentelor pentru 
finanţarea  construirii de parcuri 
(care sa includă zone de joacă 
destinate copiilor) în loc. Iaşi, în 
perimetrul colegiului 9.  
Precizez că această zonă este 
deficitară în ceea ce priveşte 
spaţiile verzi amenajate cât şi 
locurile de joacă amenajate 
corespunzător pentru copii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
- Lucrarea se poate finanta 
prin Programul de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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Tabacului şi blocurile D3, D4 de 
pe strada Profesor I. Simionescu.
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Daniel Oajdea – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 
 

Aceste cartiere sunt foarte 
aglomerate şi nu au beneficiat 
până în prezent de atenţia 
cuvenită din partea Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tăţilor locale. 
Sursa de finantare:  sume 
alocate din bugetul de stat  
MINISTERULUI DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr. 3/15/02 
 

instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 
71/2007.  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

652.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr. 3/15/02 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE cu 
suma de 50.000 lei pentru 
construirea unui parc pe spaţiul 
verde (care să includă o zonă 
pentru copii) din Strada Vitejilor 
delimitat de  blocurile SC13 şi 
blocurile B8, B9; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicita admiterea 
amendamentelor pentru 
finanţarea  construirii de parcuri 
(care sa includă zone de joacă 
destinate copiilor) în loc. Iaşi, în 
perimetrul colegiului 9.  
Precizez că această zonă este 
deficitară în ceea ce priveşte 
spaţiile verzi amenajate cât şi 
locurile de joacă amenajate 
corespunzător pentru copii. 
Aceste cartiere sunt foarte 
aglomerate şi nu au beneficiat 
până în prezent de atenţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
- Lucrarea se poate finanta 
prin Programul de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 
71/2007.  
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Daniel Oajdea – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 
 
 
 

cuvenită din partea Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tăţilor locale. 
Sursa de finantare:  sume 
alocate din bugetul de stat  
MINISTERULUI DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr. 3/15/02 
 

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

653.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr. 3/15/02 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  cu 
suma de 50.000 lei pentru  
construirea unui parc pe spaţiul 
verde (care să includă o zonă 
pentru copii) din Bulevardul 
Dacia între blocurile SC11, SC10 
şi gardul Bisericii Înălţarea 
Domnului; 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se solicita admiterea 
amendamentelor pentru 
finanţarea  construirii de parcuri 
(care sa includă zone de joacă 
destinate copiilor) în loc. Iaşi, în 
perimetrul colegiului 9.  
Precizez că această zonă este 
deficitară în ceea ce priveşte 
spaţiile verzi amenajate cât şi 
locurile de joacă amenajate 
corespunzător pentru copii. 
Aceste cartiere sunt foarte 
aglomerate şi nu au beneficiat 
până în prezent de atenţia 
cuvenită din partea Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
- Lucrarea se poate finanta 
prin Programul de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 
71/2007.  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Daniel Oajdea – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tăţilor locale. 
Sursa de finantare:  sume 
alocate din bugetul de stat  
MINISTERULUI DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr. 3/15/02 
 
 

infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

654.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr. 3/15/02 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  cu 
suma de 50.000lei pentru 
construirea unui parc pe spaţiul 
verde (care să includă o zonă 
pentru copii) din Strada Muşatini 
delimitat de blocurile U1bis, U2, 
blocurile A15, A16 şi Policlinica 
din Muşatini. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicita admiterea 
amendamentelor pentru 
finanţarea  construirii de parcuri 
(care sa includă zone de joacă 
destinate copiilor) în loc. Iaşi, în 
perimetrul colegiului 9.  
Precizez că această zonă este 
deficitară în ceea ce priveşte 
spaţiile verzi amenajate cât şi 
locurile de joacă amenajate 
corespunzător pentru copii. 
Aceste cartiere sunt foarte 
aglomerate şi nu au beneficiat 
până în prezent de atenţia 
cuvenită din partea Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Daniel Oajdea – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 
 
 

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tăţilor locale. 
Sursa de finantare:  sume 
alocate din bugetul de stat  
MINISTERULUI DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr. 3/15/02 
 

655.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  cu 
suma de 50.000 lei pentru 
construirea unui parc pe spaţiul 
verde (care să includă o zonă 
pentru copii) din Cartierul Mircea 
cel Bătrân delimitat de malul 
drept al pârâului Nicolina şi 
blocurile de la  intersecţia 
străzilor Aleea Mircea cel Bătrân 
şi Cerna 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicita admiterea 
amendamentelor pentru 
finanţarea  construirii de parcuri 
(care sa includă zone de joacă 
destinate copiilor) în loc. Iaşi, în 
perimetrul colegiului 9.  
Precizez că această zonă este 
deficitară în ceea ce priveşte 
spaţiile verzi amenajate cât şi 
locurile de joacă amenajate 
corespunzător pentru copii. 
Aceste cartiere sunt foarte 
aglomerate şi nu au beneficiat 
până în prezent de atenţia 
cuvenită din partea Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
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protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Daniel Oajdea – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

tăţilor locale. 
Sursa de finantare:  sume 
alocate din bugetul de stat  
MINISTERULUI DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr. 3/15/02 

656.  Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Public 

Reabilitarea strazilor principale si 
secundare din cartierul Mircea 
Voda, Municipiul Calarasi, 
Judetul Calarasi. 
Suma necesara reabilitarii este 
de 2.500.000 lei . 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ing.Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputatilor 
 

Este cel mai vechi cartier al 
orasului, strazile se afla intr-o 
stare deplorabila , cu foarte 
multe gropi impiedicand 
circulatia autovehiculelor si 
pietonala. 
Surse de finantare – Ministerul 
Dezvoltarii  
Fondul de Rezerva al 
Guvernului 
  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

657.  Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 250.000 lei pentru 
pietruirea strazilor secundare din 
comuna Crivat, judetul Calarasi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Este necesar pentru evitarea 
eroziunii solului din cauza 
reliefului localitatii. 
Sursa de Finantare – Ministerul 
Dezvoltarii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
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Ing.Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputatilor 

programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

658.  Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului cu suma 
de 70.000 lei pentru realizarea 
unor trotuare betonate pe str.,, 
Rotaru Gheorghe,, din comuna 
Crivat, judetul Calarasi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ing.Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputatilor 

Se impune necesitatea acestor 
trotuare deoarece nu exista 
spatii pentru circulatia pietonala, 
punand in pericol vietile 
oamenilor. 
Sursa de finantare – Fondul de 
Rezerva al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

659.  Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Reparatii la Caminul Cultural  din 
comuna Crivat din judetul 
Calarasi  suma de 70.000 lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Executarea de lucari la sarpanta 
si tamplarie. 
Sursa de finantare – Fondul De 
Rezerva al Guvernului 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ing.Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputatilor 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
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specifice fiecărui obiectiv. 
660.  Legea Bugetului de Stat pe 

2013 Anexa 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 7.784.234 
lei pentru Imbunatatirea  retelei 
de drumuri de interes local in 
satele Progresu  si Sohatu, 
comuna Sohatu , judetul Calarasi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ing.Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputatilor 

Imbunatatirea retelei de drumuri 
de interes local , sat Sohatu, sat 
Progresu, pentru realizarea a 
9,97 km drum asfaltat in 
vederea dezvoltarii 
infrastructurii locale si atragerea 
de investiti 
 Sursa de finantare – Fondul De 
Rezerva al Guvernului . 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei

661.  Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.255.230 
lei pentru ,,Renovarea , 
modernizarea si dotarea 
Caminului Cultural Sohatu,,, 
comuna Sohatu, judetul Calarasi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ing.Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputatilor 

Imbunatatirea serviciilor de 
baza pentru economia si 
populatia rurala si punerea in 
valoare a mostenirii rurale 
Sursa de finantare – Fondul De 
Rezerva al Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
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aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

662.  Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 306.000 lei 
pentru realizarea obiectivului ,, 
Alimentarea cu apa in sat 
Lupsanu, comuna Lupsanu, 
judetul Calarasi,, 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Continuarea obiectivului de 
investitii . 
Sursa de finantare – Ministerul 
Dezvoltarii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ing.Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputatilor 

modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
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119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale 

663.  Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 3.500.000 
lei pentru realizarea obiectivului 
,,Alimentare cu apa in sat Radu-
Voda,, comuna Lupsanu , 
jud.Calarasi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ing.Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 

Obiectiv nou de investitii depus 
la Ministerul Dezvoltarii  
Sursa de finantare – Ministerul 
Dezvoltarii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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Camera Deputatilor stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
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de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale 

664.  Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apă a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 1.412,88 mii 
lei 
pentru Finalizare Proiect 
construire retea de canalizare a 
apelor uzate menajere si statie  
de epurare. 
 Comuna Semlac jud. 
Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat  Ştefan-Petru DALCA 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputatilor 

Continuare obiectiv de investiţii. 
Menţionăm că obiectivul este 
realizat in proportie de 81% si s-
au primit pana in present 3.503 
mii lei prin O.G.7 .Avand in 
vedere stadiul executiei 
proiectului credem ca este 
necesar finalizarea proiectului 
decat mentinerea in conservare 
..Finanţarea obiectivului 
reprezintă o mare prioritate 
pentru locuitorii comunei 
Semlac 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului,  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

665.  Anexa  3/15/02/cap 5001/ 
grupa51/art.02/alin.03 
 
 

Se propune alocarea sumei de  
11.200 mii lei pentru  
modernizare străzi în municipiul 
Cluj-Napoca 

In municipiul Cluj Napoca există 
peste 1,100 străzi. Dată fiind 
vechimea lor, , anual 
municipalitatea introduce în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Propuneri 2013 : 233.259  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator UDMR László Attila 
Senator UDMR Alexandru Végh 
Deputat UDMR Erdei D. István 
 

modernizare şi reparaţii sute de 
străzi. Banii sunt necesari 
pentru  continuarea proiectelor 
de modernizare, astfel încât toţi 
locuitorii municipiului să poată 
beneficia de infrastructura 
rutieră adecvată. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   la Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma de 11.200 mii lei 
 
Sursa de finantare:Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

666.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.01 

Se propune alocarea sumei de 
15.000 mii lei pentru   proiectul 
Modernizare şi extindere iluminat 
public  in Municipiul Cluj Napoca  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator UDMR László Attila 
Senator UDMR Alexandru Végh 

In sec. 21. Iluminatul public in 
oraşe nu numai că nu trebuie să 
lipsească, dar este necesar să 
fie modernizat şi înlocuite 
vechile modele de becuri cu 
modelele noi, economice şi 
ecologice. 
Prin acţiunea de modernizare 
economia este de peste 40%. 
(36% - economia de consum , 
diferenţa din reducerea 
costurilor de mentenanţă). 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Deputat UDMR Erdei D. István 
 

Regionale şi Administraţiei 
Publice   la Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.01 cu suma 
de 15.000 mii lei 
 
Sursa de finantare:Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

 

667.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.01 

Se propune alocarea sumei de 
20.000 mii lei pentru   proiectul 
Dotarea Municipiului Cluj Napoca 
cu autobuze, troleibuze, tramvaie 
ecologice  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator UDMR László Attila 
Senator UDMR Alexandru Végh 
Deputat UDMR Erdei D. István 
 

Este imperios necesar să 
trecem la un transport public 
ecologic, n vedeera reducerii 
costurilor cu asigurarea 
transportului urban, dar mai ales 
in vederea reducerii efectelor 
poluante alea cestuia. 
Rezltatele obţinute vizează atât 
îmbunătăţirea transportului 
public de călători, creşeterea 
ponderii acestuia faţă de alte 
modalităţi, reducerea 
transportului individual, 
reducerea poluării şi a efectelor 
acesteia, reducerea costurilor 
de exploatare, prelungirea 
duratei de exploatare, 
reducerea - globală, a unor 
cheltuieli ale municipalităţii, 
posibilitatea investirii acestor 
economii în alte obiective de 
interes local. 
 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   la Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.01 cu suma 
de 20.000 mii lei 
 
Sursa de finantare:Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

668.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.04 
 

Se propune alocarea sumei de  
76.000 mii lei pentru  continuarea 
proiectului Sala polivalenta Cluj 
Napoca 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator UDMR László Attila 
Senator UDMR Alexandru Végh 
Deputat UDMR Erdei D. István 
 

Sala polivalentă este ridicată în 
proporţie de 50%. Sumele sunt 
necesare în vederea continuării 
şi finalizării acestui obiectiv. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   la Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.04 cu 
suma de 76.000 mii lei.Sursa 
de finantare:Fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

669.  Anexa nr.3/15, cap.70.01,  
Consiliul Judeţean Timiş 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Consiliului Judeţean 
Timiş anexa 3/15, cap70.01,  cu 
suma de 2000 mii lei pentru 
reabilitarea parţiala a reţelei de 
apa potabila a Comunei Dudeştii 
Vechi, Judeţul Timiş 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitare având în vedere 
faptul ca reţeaua de apa a 
localităţii este in lungime de 52 
km a fost realizata in anul 1964 
din ţeava de metal neagra si 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Iniţiator: Dep. Niculae Mircovici  
G.P.M.N. 
 
 
 

este intr-un stadiu avansat de 
uzura, existând pericolul 
îmbolnăvirii populaţiei, ar 
pierderile de apa pe reţea sunt 
foarte mari. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

670.  Anexa nr.3/15, cap.70.01,  
Consiliul Judeţean Timiş 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Consiliului Judeţean 
Timiş anexa 3/15, cap.70.01,  cu 
suma de 1000 mii lei pentru 
pietruirea de drumuri in Comuna 
Dudeştii Vechi, Judeţul Timiş 
 
Iniţiator: Dep. Niculae Mircovici  
G.P.M.N. 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
pietruirea de drumuri, având in 
vedere ca, comuna are 52 km 
reţea de drumuri comunale din 
care 70% sunt drumuri de 
pământ impracticabile pe timp 
ploios deoarece localitatea este 
dispusa pe zona mlăştinoasă. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

671.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 
 
 
-  pentru  DC 136 Picleu-Varasau 
din  comuna Brusturi,  jud.Bihor  
suma de 3.000.000 Ron 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare si 
asfaltare drum. 
 
 
 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 790 -

de interes local 
 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale)  

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

672.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 
 
- pentru DC 168 Lugasul de jos -  
Termezeu din comuna Lugasul 
de jos , judetul Bihor suma de 
3.000.000 Ron 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare si 
asfaltare drum. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

673.  Ministerul Dezvoltării regionale Se propune suplimentarea Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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si administratiei publice 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 
 

sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 
 
-pentru asfaltare si reabilitare 
strazi si ulite in satele Budoi , 
Varviz si Voivozi din Comuna 
Popesti , Judetul Bihor  suma de 
7.000.000 Ron 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

lucrările de reabilitare si 
asfaltare drumuri . 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

674.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 
 
- pentru  DC 116 Derna – 
Sacalasau Nou , din Comuna 
Derna , judetul Bihor suma de 
3.000.000 Ron  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare si 
asfaltare drum . 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 
 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

675.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 
 
 
- pentru asfaltare strazi si ulite  
satele Derna si Sacalasau Nou 
din Comuna Derna , judetul Bihor 
suma de 3.000.000 Ron 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare si 
asfaltare drumuri . 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

676.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15702 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare si 
asfaltare drumuri . 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
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Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 
 

 
- pentru  DC 49 Moldova Noua-
Padima Matei-Garnic din 
Comuna Garnic , judetul Caras 
Severin suma de 7.000.000 Ron 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

677.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 
 
- pentru  lucrari de reabilitare si 
asfaltare strazi si ulite in satele 
Padima Matei si Garnic din 
Comuna Garnic , judetul Caras 
Severin suma de 3.000.000 Ron 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare si 
asfaltare drumuri . 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

678.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 
 
- pentru DC 1 Tisovita-Eibental-
Baia Noua din Comuna Dubova , 
judet Mehedinti suma de 
7.000.000 Ron 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare si 
asfaltare drumuri . 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

679.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 
 
- pentru  lucrari de reabilitare si 
asfaltare strazi si ulite in Orasul 
Nadlac , judetul Arad suma de 
1.000.000 Ron 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare si 
asfaltare drumuri . 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 795 -

de interes local 
 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

680.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 
 
- pentru  DJ 110 E Plopis – 
Fagetu din Comuna Plopis , 
judetul Salaj suma de 3.000.000 
Ron 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare si 
asfaltare drumuri . 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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681.  Ministerul Dezvoltării regionale 

si administratiei publice 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 
 
- pentru   DC 3108 Cruce 
Semnlacu Mare- Butin – 
Tercosova din Comuna Gataia , 
judetul Timisioara suma de 
7.000.000 Ron 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare si 
asfaltare drumuri . 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

682.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 
 
- pentru  lucrari de reabilitare si 
asfaltare strazi si ulite in satul 
Butin  ,Comuna Gataia , judetul 
Timisoara suma de 3.000.000 
Ron 
 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare si 
asfaltare drumuri . 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

683.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 
 
- pentru  lucrari de reabilitare si 
asfaltare strazi si ulite  ,Comuna 
Sinteu , judetul Bihor  suma de 
3.000.000 Ron 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare si 
asfaltare drumuri . 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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684.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 
 
- pentru  lucrari reparatii DJ 191  
Biharia – Chiribis ,judetul Bihor 
suma de  10.000.000 Ron   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare si 
asfaltare drum . 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

685.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 
 
- pentru  DN Marghita- Suplacul 
de Barcau ,judetul Bihor suma de  
10.000.000 ron   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare si 
asfaltare drum . 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

686.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 
 
- pentru  drum judetean  Popesti 
– Padurea Neagra - Alesd 
,judetul Bihor suma de  
10.000.000 ron   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare si 
asfaltare drum . 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

687.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 
 
- pentru  drum judetean  Suplacul 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare si 
asfaltare drum . 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 
 

de Barcau - Derna ,judetul Bihor 
suma de  10.000.000 ron   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 

 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

688.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizar
ea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel : 
 
- pentru  lucrari de reabilitare si 
asfaltare strazi si ulite  in 
Comuna Suplacul de Barcau , 
judetul Bihor  suma de 1.000.000 
Ron 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare si 
asfaltare drum . 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Deputat Adrian Miroslav Merka 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 
 

689.  Anexa. Nr. 3/15 cap 7001 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

 Se propune suplimentarea 
bugetului Consiliului Judeţean 
Tulcea, anexa 3/15/cap 7001  cu 
suma de 40 mii lei, pentru 
reabilitarea drumurilor judeţene şi 
comunale din judeţul Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor judeţene 
şi comunale care sau un stadiu 
avansat de degradare, 
cofinanţărilor pentru proiectele 
cu finanţare nerambursabilă 
privind reabilitarea drumurilor 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

690.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/06 

Alocarea  sumei  de  1.000 LEI 
pentru proiect racordarea la 
reteaua de gaze nationala a 
localitatilor Chirnogeni si Plopeni, 
jud. Constanta 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Obiectiv investitii. Sursa de 
finanţare:  - Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

691.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/14 

Alocarea sumei de  1.500 LEI 
pentru infiintarea canalizarii si a 
statiei de epurare in com. 
Chirnogeni, jud. Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Obiectiv investitii. Sursa de 
finanţare:  - Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

692.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/03 

Alocarea sumei de 1.000 LEI 
pentru finalizarea lucrarilor de 
poduri si podete in sat Viile, jud. 
Constanţa  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Obiectiv investitii. Sursa de 
finanţare:  - Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
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dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

693.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/03 

Alocarea sumei de 3.100 LEI 
pentru finalizarea lucrărilor la 
asfaltarea drumurilor in 
localitatile Ion Corvin si Crangu, 
jud. Constanta 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Obiectiv investitii. Sursa de 
finanţare:  - Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

694.  Art.4/anexa3/15/02/cap.8001/su
b.01/10 

Alocarea sumei de 20 LEI pentru 
finalizarea lucrarilor de reabilitare 
a bisericii Sf.Haralambie din sat 

Fonduri necesare pentru 
finalizare proiect Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
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Viile,  jud. Constanţa.   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Adm.Publica  fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

695.  Art.4/anexa3/15/02/cap.8001/su
b.01/10 

Alocarea sumei de 2.200 LEI 
pentru lucrări de amenajare a 
unei gradinite in localitatea 
Independenta, jud. Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Obiectiv investitii. Sursa de 
finanţare:  - Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 806 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

696.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/14 

Alocarea sumei de 4.500 LEI 
pentru amenajarea unui canal de 
colectare a apelor pluviale in 
localitatile Movila Verde si Tufani,  
jud. Constanţa  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

697.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/03 

Alocarea sumei de 1.100 LEI 
pentru amenajarea si pietruirea 
drumului DC 391A Tufani - 
Fantana Mare, jud. Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

698.  Art.4/anexa3/15/02/cap.8001/su
b.01/10 

Alocarea sumei de 3.000 LEI 
pentru amenajare sediu primarie 
loc. Independenta,  jud. 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

699.  Art.4/anexa3/15/02/cap.8001/56
/21 

Alocarea sumei de 11.000 LEI 
pentru asfaltarea drumurilor si 
regularizare vale in satele Sipote 
si Petrosani, comuna Deleni, jud. 
Constanţa 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica(Fonduri europene) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

700.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/13 

Alocarea sumei de 400 LEI 
pentru asigurarea extinderii 
iluminatului in localitatea Deleni, 
jud. Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

701.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/05 

Alocarea sumei de 200 LEI 
pentru crearea unei micro ferma-
scoala la Liceul Tehnologic 
veterinar  din comuna Deleni, 
jud. Constanţa 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
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stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

702.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/03 

Alocarea sumei de 6.000 LEI 
pentru modernizarea drumurilor 
in localitatea Ostrov, jud. 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finantare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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703.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/20 

Alocarea sumei de 2.000 LEI 
pentru extindere alimentare cu 
apa potabila si canalizare în sat 
Galita, loc.Ostrov, jud. Constanţa 
(proiect aflat in derulare) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Fonduri necesare pentru 
finalizarea proiectului Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

704.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/20 

Alocarea sumei de 2.000 LEI 
pentru lucrari de canalizare in 
localitatea Almalau, jud. 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv investiţii.  Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

705.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/56
/15 

Alocarea sumei de 5.000 LEI 
pentru finalizarea lucrărilor din 
2004 de asfaltare a drumurilor în 
proiectul  Ostrov – Esechioi 
(Rep.Ceha)  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Fonduri necesare pentru 
finalizarea proiectului. Sursa de 
finanţare: Fonduri europene 
(SAPARD) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
programul SAPARD a fost 
finalizat, acesta reprezentând 
fond extern nerambursabil de 
preaderare, iar ultimele cereri 
de fonduri afernte acesti 
program s-au depus până la 
finalul anului 2009  
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protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

706.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/04 

Alocarea sumei de 2.500 LEI 
pentru amenajarea unei sali de 
sport in loc. Ostrov,  jud. 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Obiectiv investiţii.  Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

707.  Art.4/anexa3/15/02/cap.8001/su
b.01/10 

Alocarea sumei de 2.000 LEI 
pentru amenajarea unui camin 
cultural in sat Cochirleni, com. 

Obiectiv investiţii.  Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
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Rasova, jud. Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

708.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/04 

Alocarea sumei de 200 LEI 
pentru finalizarea bazei sportive 
din loc.Cochirleni, jud.Constanta 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Fonduri necesare pentru 
finalizare proiect. Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

709.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/20 

Alocarea sumei de 6.000 LEI 
pentru modernizarea si 
extinderea retelei de alimentare 
cu apa si canalizare in loc.  
Baneasa si imprejurimi, 
jud.Constanta 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 

Obiectiv investiţii.  Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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 publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

710.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/04 

Alocarea sumei de 500 LEI 
pentru consolidare mal baza 
sportiva sat Negreni, 
jud.Constanta 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Fonduri necesare pentru 
finalizare proiect. Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

711.  Art.4/anexa3/15/02/cap.8001/su
b.01/10 

Alocarea sumei de 1.500 LEI 
pentru reabilitarea so 
modernizarea sediului 
administrativ al C.L. Baneasa, 
jud. Constanta 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Obiectiv investiţii.  Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

712.  Art.4/anexa3/15/02/cap.8001/su
b.01/10 

Alocarea sumei de 600 LEI 
pentru reabilitarea si amenajarea 
gradinitei „Sf.Andrei” sat 
Carpinis, jud.Constanta 
 

Fonduri necesare pentru 
finalizare proiect. Sursa de 
finanţare:  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

713.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/03 

Alocarea sumei de 3.000 LEI 
pentru construirea de poduri si 
podete in satele Negureni si 
Faurei, jud. Constanta 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv investiţii.  Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

714.  Art.4/anexa3/15/02/cap.8001/56
/21 

Alocarea sumei de 600 LEI 
pentru finalizarea lucrarilor la 
centrul de promovare turistica din 
loc. Baneasa, jud.Constanta 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica(Fonduri europene) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
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stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

715.  Art.4/anexa3/15/02/cap.8001/56
/21 

Alocarea sumei de 6.500 LEI 
pentru reabilitarea si 
modernizarea drumurilor 
comunale in loc. Dobromir, 
jud.Constanta 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Fonduri necesare pentru 
finalizare proiect. Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica (Fonduri 
europene) 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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716.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/14 

Alocarea sumei de 26.000 LEI 
pentru delocamatarea canalelor 
pe vai si construirea de poduri si 
podete, reabilitarea colectarii 
apei pluviale in satele din loc. 
Dobromir, jud.Constanta 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Obiectiv investiţii.  Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

717.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/03 
 

Alocarea sumei de 3.633 LEI 
pentru amenajarea si 
modernizarea drumului comunal 
DC 48 Oltina-Strunga, 
jud.Constanta  
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv investiţii.  Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

718.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/20 

Alocarea sumei de 6.122 LEI 
pentru lucrari de canalizare si 
alimentare cu apa in loc.Oltina, 
jud.Constanta 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 

Obiectiv investiţii.  Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dumitrache –grup PSD 
 

ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

719.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/20 

Alocarea sumei de 5.038 LEI 
pentru reabilitarea si 
redimensionarea retelei de 
alimentare cu apa in 
loc.Razoarele, jud.Constanta 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Obiectiv investiţii.  Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

720.  Art.4/anexa3/15/02/cap.8001/su
b.01/10 

Alocarea sumei de 286 LEI 
pentru finalizarea lucrarilor de 
amenajare a gradinitei din loc. 
Razoarele, jud.Constanta 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Fonduri necesare pentru 
finalizare proiect. Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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721.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/03 
 

Alocarea sumei de 40.387 LEI 
pentru modernizarea strazilor  in 
orasul Cernavoda, jud.Constanta 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Obiectiv investiţii.  Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

722.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/20 

Alocarea sumei de 6.700 LEI 
pentru reabilitarea si extinderea 
retelei de canalizare si colectare 
a apei pluviale in orasul 
Cernavoda, jud.Constanta 
 
Autori: Comisia pentru 

Fonduri necesare pentru 
cofinantare proiect (30% realizat 
din bugetul local). Sursa de 
finanţare: Min.Dezv. Reg. si 
Adm.Publica 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

723.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/20 

Alocarea sumei de 1.105 LEI 
pentru reabilitarea retelelor de 
distributie cu apa potabila in zona 
veche a orasului Cernavoda, 
jud.Constanta 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Fonduri necesare pentru 
cofinantare proiect (30% realizat 
din bugetul local). Sursa de 
finanţare: Min.Dezv. Reg. si 
Adm.Publica 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

724.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/14 

Alocarea sumei de 3.008LEI 
pentru reabilitarea si extinderea 
retelei de canalizare si colectare 
a apei pluviale, alimentarea cu 
apa  in zona sere oras 
Cernavoda, jud.Constanta 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Fonduri necesare pentru 
cofinantare proiect. Sursa de 
finanţare: Min.Dezv. Reg. si 
Adm.Publica 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

725.  Art.4/anexa3/15/02/cap.5001/51
/02/05 

Alocarea sumei de 767 LEI 
pentru realizarea unui bloc de 
locuinte pentru tineri (conform 
program ANL) oras Cernavoda, 
jud.constanta 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat USL Ileana Cristina 
Dumitrache –grup PSD 
 

Obiectiv investiţii.  Sursa de 
finanţare: Min.Dezv.Reg. si 
Adm.Publica 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

726.   
Anexa nr. 3/15/29 

 
Aşezământ cultural în valoare de 

 
Motivaţia: Ridicarea gradului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  



 
 
Nr. 
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Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

1200 mii lei pentru comuna 
ONICENI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

civilizaţie; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

727.   
Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

 
Reparaţii cămin în valoare de 
300 mii lei pentru comuna 
BOGHICEA, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

 
Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
   

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

728.   
Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

 
Aşezământ cultural în valoare de 
2200 mii lei în localitatea 
ICUŞEŞTI, comuna ICUŞEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

 
Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

729.   
Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

 
Aşezământ cultural în valoare de 
2300 mii lei în localitatea 
BĂLUŞEŞTI,  comuna 
ICUŞEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

 
Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
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Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

730.   
Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

 
Aşezământ cultural în valoare de 
500 mii lei în localitatea IUCŞA, 
comuna BOZIENUI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

 
Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

731.   
Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

 
Aşezământ cultural în valoare de 
1250 mii lei în localitatea BÎRA, 

 
Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
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noi Comuna BÎRA, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

732.   
Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

 
Aşezământ cultural în valoare de 
1240 mii lei în comuna 
PÂNCEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

 
Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 835 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

733.   
Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

 
Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei în localitatea 
ROTUNDA, comuna DOLJEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

 
Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

734.   Reparaţii şi modernizare sediul 
Primăriei SĂBĂOANI, comuna 
SĂBĂOANI,  judeţul Neamţ, în 
valoare de 500 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Comuna are peste 10 
000 de locuitori şi are un sediu 
de Primărie subdimensionat; 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
 

735.   Reparaţii sediul Primăriei 
comunei BOZIENI, judeţul 
Neamţ, în valoare de 100 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Motivaţia: Sediul nu a mai 
beneficiat de reparaţii capitale; 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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protecţia mediului a Senatului,  :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

736.   Achiziţionare şi reabilitare clădire 
de la fostul IAS pentru locuinţe 
sociale în comuna PÂNCEŞTI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 310 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Asigurarea locuinţelor 
pentru angajaţii bugetari din 
comună; 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 

737.   Extinderea reţelei de electricitate 
pentru străzile: TOPORAŞULUI, 
VIORELELOR şi ORIZONTULUI, 
localitatea SĂBĂOANI,  comuna 
SĂBĂOANI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 

Motivaţia: A fost extins 
intravilanul localităţii. Sunt 
construcţii amplasate pe aceste 
străzi; 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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738.   Modernizare sistem public de 

iluminat cu panouri solare, 
comuna BÎRA, judeţul Neamţ, în 
valoare de 300 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Reducerea 
cheltuielilor şi asigurarea unor 
condiţii decente pentru locuitorii 
comunei; 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 

739.   Modernizare iluminat public în 
comuna PÂNCEŞTI, judeţul 
Neamţ, în valoare de 644 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru locuitorii 
comunei; 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 

740.   Extinderea reţelei de alimentare 
cu energie electrică în comuna 
GÎDINŢI,, judeţul Neamţ, în 
valoare de 400 mii lei 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia: A fost extins 
intravilanul localităţii. Sunt 
construcţii amplasate pe aceste 
străzi; 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Sursa de finanţare: bugetul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 
 

articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 

741.   Modernizare iluminat public în 
comuna GÎDINŢI judeţul Neamţ, 
în valoare de 100 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru locuitorii 
comunei; 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 

742.   Extinderea reţelei electrice de 
distribuţie publică în localitatea 
TĂMĂŞENI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 2167 mii lei 

Motivaţia: A fost extins 
intravilanul localităţii. Sunt 
construcţii amplasate pe aceste 
străzi; 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 

743.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
DOLJEŞTI, judeţul Neamţ 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD Ioan MUNTEANU 
 

alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală. 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

744.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
TĂMĂŞENI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Deputat PSD Ioan MUNTEANU 
 

proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

745.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
BOZIENI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD Ioan MUNTEANU 
 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
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bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

746.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
VALEA URSULUI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD Ioan MUNTEANU 
 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

747.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 843 -

noi CORDUN, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD Ioan MUNTEANU 
 

Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală. 

- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

748.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
RĂZBOIENI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD Ioan MUNTEANU 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

749.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
TUPILAŢI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD Ioan MUNTEANU 
 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
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stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

750.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
ICUŞEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD Ioan MUNTEANU 
 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

751.  Anexa nr. 3/15/29 Investiţie nouă – sală de sport în Dezvoltarea şi practicarea Se propune respingerea 
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Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

valoare de 1000 mii lei - comuna 
GHERĂIEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD Ioan MUNTEANU 
 

sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală. 

amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

752.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
SAGNA, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD Ioan MUNTEANU 
 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

753.  Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, 
Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 7.000 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în localitatea 
RĂZBOIENI, comuna 
RĂZBOIENI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 
locuitorilor din comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

754.  Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 

Alocarea sumei de 5637 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
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a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, 
Articolul 02, Alineatul 20 

canalizare în localitatea 
TUPILAŢI, comuna TUPILAŢI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

locuitorilor din comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare 
rurală. 
 
 

- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

755.  Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, 
Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 1350 mii lei 
pentru apă şi canalizare în 
localitatea GHERĂIEŞTI, 
comuna GHERĂIEŞTI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 
locuitorilor din comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare 
rurală. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

756.  Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, 
Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 2864 mii lei 
pentru apă şi canalizare în 
comuna ONICENI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 
locuitorilor din comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare 
rurală. 
 
 

articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

757.  Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, 
Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru apă şi canalizare în 
localitatea BOGHICEA-
SLOBOZIA, comuna 
BOGHICEA, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 
locuitorilor din comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare 
rurală. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

758.  Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, 
Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 3600 mii lei 
pentru alimentare cu apă, 
canalizare şi staţie epurare în 
comuna PÎNCEŞTI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 
locuitorilor din comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare 
rurală. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

759.  Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, 
Articolul 02, Alineatul 20 

Extindere alimentare cu apă, 
canalizare şi staţie de epurare în 
valoare de 14705 mii lei,  în 
comuna DOLJEŞTI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 
locuitorilor din comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare 
rurală. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

760.  Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, 
Articolul 02, Alineatul 20 

Extindere alimentare cu apă, 
canalizare şi staţie epurare în 
valoare de 8374 mii lei,  în 
comuna TĂMĂŞENI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  :  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 
locuitorilor din comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare 
rurală. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

761.  Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, 
Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 9100 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în comuna GÎDINŢI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 
locuitorilor din comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare 
rurală. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

762.  Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 6406 mii lei 
pentru modernizare şi asfaltare 
drumuri stradale, în lungime de 
15 km,  comuna TĂMĂŞENI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD, oan Munteanu 
 

Motivaţia: Drumurile sunt 
impracticabile pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

763.  Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 

Alocarea sumei de 5779 mii lei 
pentru modernizarea şi 

Motivaţia: DC 82A este 
impracticabil pentru circulaţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
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şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

asfaltarea DC 82A, în lungime de 
5 km,  comuna DOLJEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD, oan Munteanu 
 

mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

764.  Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 8472 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 78 şi DC 77, 
comuna VALEA URSULUI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD, oan Munteanu 
 

Motivaţia: DC 78 şi DC 77 sunt 
impracticabile pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

765.  Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; 

Alocarea sumei de 3970 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 51, în lungime de 
3,97 km,  comuna CORDUN, 
judeţul Neamţ 

Motivaţia: DC 51 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
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Articolul 01; Alineatul 3 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD, oan Munteanu 
 

Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

766.  Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1200 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 178, în lungime de 
1,2 km,  comuna SAGNA, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD, oan Munteanu 
 

Motivaţia: DC 178 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

767.  Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2600 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS, în lungime de 2,6 
km,  comuna SAGNA, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: DS este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD, oan Munteanu 
 

768.  Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 7000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 62, în lungime de 
7 km,  comuna STĂNIŢA, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD, oan Munteanu 
 

Motivaţia: DC 62 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

769.  Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 4000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 68 şi DC 68A,  în 
lungime de 4 km,  comuna 
PÂNCEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: DC 68 şi DC 68A sunt 
impracticabile pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD, oan Munteanu 
 

770.  Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 5943 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS, în lungime de 5,25 
km,  comuna GÎDINŢI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD, oan Munteanu 
 

Motivaţia: DS este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

771.  Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 7000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 199, în lungime de 
6 km,  comuna POIENARI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD, oan Munteanu 

Motivaţia: DC 199 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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772.  Subprogramul privind pietruirea, 

reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 8082 mii lei 
pentru modernizare şi asfaltare 
străzi comuna BÂRA, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD, oan Munteanu 
 

Motivaţia: Străzile sunt 
impracticabile pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

773.  Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3535 mii lei 
pentru modernizare şi asfaltare 
drumuri, comuna ICUŞEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD, oan Munteanu 
 

Motivaţia: Drumurile sunt 
impracticabile pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

774.  Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Alocarea sumei de 4800 mii lei 
pentru modernizarea străzilor 
PĂCII, MUNCII, 
LUCEAFĂRULUI şi 

Motivaţia: Străzile sunt 
impracticabile pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
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Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

PROGRESULUI, comuna 
SĂBĂOANI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD, oan Munteanu 
 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

775.  Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1600 mii lei 
pentru modernizarea DC 74 şi 
DC 76, comuna ONICENI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD, oan Munteanu 
 

Motivaţia: DC 74 şi DC 76 sunt 
impracticabile pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

776.  Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru modernizarea DC 61 şi 
drumuri săteşti în comuna 
BOGHICEA, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: DC 61şi drumurile 
săteşti sunt impracticabile 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PSD, oan Munteanu 
 

Programele de dezvoltare 
rurală. 

 

777.  Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3102 mii lei 
pentru modernizarea drumurilor 
săteşti NUCILOR, COBZANI şi 1 
DECEMBRIE 1918, în comuna 
GHERĂIEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Deputat PSD, oan Munteanu 
 

Motivaţia: Drumurile săteşti sunt 
impracticabile pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

778.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa 3/15, Capitolul 5001, 
Grupa 51, art.02, alin.03 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 1.000.000 RON 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicită această sumă în 
vederea începerii lucrărilor la 
proiectul „Modernizare drum 
comunal D.C.-159” sat 
Drăgugeşti, comuna Helegiu, 
jud. Bacău 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PC Constantin Avram 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

779.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Constructie locuinţe colective 
pentru tineri,  400 apartamente (5 
blocuri P+9), str. Izvoare, Piatra 
Neamt 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin - PC 
 

In prezent in Piatra Neamt 
exista cereri pentru peste 400 
apartamente ANL. 
 
Sursa de finantare: Valoare 
estimata  88.000 mii lei din 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

780.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Amenajare Locuinţe  Sociale, str. 
Soarelui, Piatra Neamt  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin - PC 

In prezent in Piatra Neamt 
exista cereri pentru peste 600 
locuinte sociale.  
 
Sursa de finantare: Valoare 
estimata  2.400 mii lei din 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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781.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Alimentarea cu apa potabila si 
canalizare pentru localitatea 
Bisericani, comuna Alexandru cel 
Bun, judetul Neamt 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin  - PC 

La ora actuala localitatea 
Bisericani, n care se afla 
Spitalul de pneumoftizologie 
Bisericani, care prin specificul 
tratamentelor deserveste 18 
judete din Romania, nu are 
alimentare curenta cu apa 
potabila si nici sistem de 
canalizare centralizat. 
Localitatea are peste 2000 de 
locuitori. 
 
Sursa de finantare: Valoare 
estimata 8644.39 mii lei, din 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

782.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Retea de alimentare cu apa 
potabila, strada Alpina, sat 
Scaricica, comuna Alexandru cel 
Bun, judetul Neamt 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin - PC 

Aceasta extindere ar imbunatati 
nivelul de trai la peste 500 de 
locuitori. 
 
Sursa de finantare: Valoare 
estimata  1359.92 mii lei din 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

783.  Ministerul Dezvoltării Regionale Retea de canalizare menajera, Aceasta extindere ar imbunatati Se propune respingerea 
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şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

strada Alpina, sat Scaricica, 
comuna Alexandru cel  Bun, jud. 
Neamt 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin - PC 

nivelul de trai la peste 500 de 
locuitori. 
 
Sursa de finantare: Valoare 
estimata  2067.17 mii lei din 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

784.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Extindere canalizare menajera si 
statie pompare ape uzate, sat 
Vaduri, comuna Alexandru cel 
Bun, judetul Neamt  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin - PC 

Intreaga comuna Alexandru Cel 
Bun, jud. Neamt nu beneficiaza 
de retea canalizare. Cum 
aceasta comuna se afla in 
amonte de principala sursa de 
apa a orasului Piatra Neamt si 
foarte aproape de aceasta, de 
aceea exista permanent 
pericolul ca o parte din apele 
reziduale de la populatie sa 
ajunga in raul Bistrita din care 
se alimenteaza orasul Piatra 
Neamt. 
 
Sursa de finantare: Valoare 
estimata  591.99 mii lei din 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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785.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Retea canalizare si statie de 
pompare sat Viisoara, comuna 
Alexandru cel Bun, judet Neamt 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin - PC 

Intreaga comuna Alexandru Cel 
Bun, jud. Neamt nu beneficiaza 
de retea canalizare. Cum 
aceasta comuna se afla in 
amonte de principala sursa de 
apa a orasului Piatra Neamt si 
foarte aproape de aceasta, de 
aceea exista permanent 
pericolul ca o parte din apele 
reziduale de la populatie sa 
ajunga in raul Bistrita din care 
se alimenteaza orasul Piatra 
Neamt. 
 
Sursa de finantare: Valoare 
estimata  3185.18 mii lei din 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

786.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Consolidare, reabilitare si dotare 
Cinematograf Cozla, str. 1 
Decembrie 1918, Piatra Neamt 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin - PC 

Cladirea cinematografului Cozla 
este in paragina de multi ani. Se 
solicita finantare pentru 
transformarea ei intr-un cinema 
3D modern. 
Sursa de finantare: Valoare 
estimata  4.000 mii lei din 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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787.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Extindere reţea de canalizare 
menajeră în Municipiul Piatra 
Neamţ 6,5km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin  - PC 

Sunt anumite strazi din 
Municipiul Piatra Neamt care nu 
au fost prinse in proiecte cu 
finantare europeana, dar care 
au nevoie urgenta de 
canalizare. 
 
Sursa de finantare: Valoare 
estimata 1.900 mii lei din 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

788.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Extindere reţea de alimentare cu 
apă în Municipiul Piatra Neamţ  
8,7km 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin - PC 

Sunt anumite strazi din 
Municipiul Piatra Neamt care nu 
au fost prinse in proiecte cu 
finantare europeana, dar care 
au nevoie urgenta de alimentare 
cu apa 
 
Sursa de finantare: Valoare 
estimata 1.200 mii lei din 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

789.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Construire 3 creşe noi în 
cartierele Pecista, Mărăţei şi 
Dărmăneşti (locuri pentru 150 
copii) 

Exista o nevoie acuta de locuri 
in cresa. In fiecare an numarul 
copiilor care solicita loc este tot 
mai mare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin - PC 

 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

790.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Alimentare cu gaz metan a 
comunei Dobreni, jud. Neamt 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin  - PC 

Pentru cresterea nivelului de trai 
a locuitorilor. 
 
Sursa de finantare: Valoare 
estimata 1.200 mii lei din 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

791.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Alimentare cu apa a satelor 
Casaria si Sarata din cadrul 
comunei Dobreni prin racordarea 
la rezervoarele SC Apa Serv SA 
P. Neamt si executarea unui 
rezervor de colectare a apei in 
zona padurii Balaur in vederea 
alimentarii gravitationale a  
retelei de distributie 

Cele doua localitati (Casărie si 
Sarata) din comuna Dobreni, n 
care traiesc peste 1000 oameni, 
pot fi usor racordate la reteua 
de alimentare cu apa a orasului 
Piatra Neamt, datorita distantei 
mici de pana in 5 Km.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin - PC 

Sursa de finantare: Valoare 
estimata 1.650 mii lei din 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

792.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Asfaltare strada Pârâul Doamnei 
din  cartier Batca, anexa  a 
orasului  Piatra Neamt, lungime 4 
Km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin - PC 

Locuitorii din Bâtca, anexa 
orasului Piatra Neamt nu au 
asfalt. Aici locuiesc in jur de 800 
de oameni. 
 
Sursa de finantare: Valoare 
estimata 2.400 mii lei din 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

793.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Asfaltare strada Gheorghe 
Asachi pe o portiune de 2 Km in 
cartier Valeni, anexa a orasului 
Piatra Neamt 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

In acest cartier exista o biserica 
din lemn ce însumează calităţi 
constructive deosebite, o 
îndelungată existenţă istorică şi 
valori artistice practic 
inestimabile. Un monument, cel 
mai vechi de acest fel din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin - PC 

judetul Neamt, ce adaposteste 
valori de patrimoniu national.  
 
Sursa de finantare: Valoare 
estimata 900 mii lei din Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

 

794.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Modernizarea drumurilor 
comunale in satele Sarata si 
Casaria respectiv drumul DN 15 
C Balaur –P.Neamt  si drumul 
spre biserica  din lemn 
Sf.Voievozi Casaria  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin - PC 

Biserica “Sf.Voievozi” din 
localitatea Casaria, com 
Dobreni face parte din 
Patrimoniul National, 
modernizarea accesului la acest 
obiectiv turistic ar fi benefic 
locuitorilor. 
 
Sursa de finantare: Valoare 
estimata 1.900 mii lei, din 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

795.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Construirea unui centru de 
batrani pe amplasamentul vechii 
scoli din Sarata Dobreni 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Exista cereri de la persoane 
varstnice din Dobreni si din 
localitatile apropiate. 
 
Sursa de finantare: Valoare 
estimata 850 mii lei din Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin - PC 

Publice. 

796.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Modernizarea strada Ciresului, 
sat Vaduri, Comuna Alexandru 
cel  Bun,judetul Neamt 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin – PC 

 
Sursa de finantare: Valoare 
1.157 mii lei din Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

797.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Modernizarea strazii cu beton de 
ciment,comuna Alexandru cel 
Bun, judetul Neamt 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 

 
Sursa de finantare: Valoare 
2.869 mii lei din Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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Catalin - PC 
798.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Modernizarea strada Lalelelor, 
sat Viisoara, com. Alexandru cel 
Bun , jud. Neamt 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin  - PC 

Sursa de finantare: Valoare 792 
mii lei din Bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

799.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Amenajare zona pietonală strada 
22 Decembrie, Piatra Neamt 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin - PC 

 
Sursa de finantare: Valoare 
9.000 mii lei din Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

800.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Extindere şi  modernizare 
infrastructura de  transport  urban 
a reţelei  liniilor de troleibuz în 
Cartier  Dărmăneşti  spre  
comuna Gîrcina şi  spre Sala 

 
 
Sursa de finantare: Valoare 
19.187 mii lei din Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
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Sporturilor de pe  str Calea  
Romanului ; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin  - PC 

Regionale si Administratiei 
Publice. 

articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

801.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Reabilitare şi  modernizare spaţii  
publice urbane şi  infrastructură  
utilităţi  publice in  Cartier 
Dărmăneşti. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin  - PC 

 
 
Sursa de finantare: Valoare 
87.636 mii lei din Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

802.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Anexa 
3/15 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea Centrului de copii din 
strada Cetatea Neamţului nr.34 
A, Piatra Neamţ 
 

 
 
Sursa de finantare: Valoare 515 
mii lei din Bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin  - PC 

Administratiei Publice. articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

803.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
344.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin asfaltare 
a DC Bals – Coasta Măgurii, 
comuna Balş, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 

 
Dezvoltarea localităţii prin 
asfaltare drumuri comunale; 
 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

804.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
12.900.000 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finantare certă în anul 2013” 
pentru canalizare satele Balş - 
Boureni, comuna Balş, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 

Gestionarea şi utilizarea 
raţională a surselor  
de apă şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii la sate Balş, Boureni 
conform standardelor europene. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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805.  Anexa nr. 3/15 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
2.863,026 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investitii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru canalizare sat Cepleniţa, 
comuna Cepleniţa, jud. Iaşi 
 
Iniţiator,Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 
 

Gestionarea şi utilizarea 
raţională a surselor  
de apă şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii la sate conform 
standardelor europene. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

806.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
1.100.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investitii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru alimentare cu apă în 
satele Buhalniţa şi Poiana 
Mărului, comuna Cepleniţa, jud. 
Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 
 

Gestionarea şi utilizarea 
raţională a surselor  
de apă şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii la sate conform 
standardelor europene. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

807.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
6.493,386 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 

Creşterea condiţiilor de bază 
necesare unui trai  
decent şi revitalizarea comunei; 
gestionarea şi utilizarea 
raţională a surselor  
de apă şi îmbunătăţirea calităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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pentru modernizare prin asfaltare 
a DC din DN 28B până la şcoala 
Poiana Mărului, comuna 
Cepleniţa, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 
 

vieţii la sate conform 
standardelor europene. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

se suporta redistribuirea 
 

808.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
4.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin asfaltare 
a DC Pietrisu de Jos – Giurgeşti, 
comuna Costesti jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 
 

Dezvoltarea localităţii 
modernizare prin asfaltatre a 
drumului comunal; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

809.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
4.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru sistem de alimentare cu 
apă şi canalizare în satele 
Hodora, Bahlui, osupeni, comuna 
Cotnari, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 

Se propune alimentare cu apă 
şi canalizare pe o suprafaţă de 
10 km în satele din comuna 
Cotnari; 
gestionarea şi utilizarea 
raţională a surselor  
de apă şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii la sate conform 
standardelor europene. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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Mocanu Vasile 
 

810.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
3.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru covor asfaltic de 3 km 
satele Coasta Măgurei - Cîrjoaia 
com. Cotnari jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 
 

Modernizare prin asfaltatre a 
drumului comunal – 3 km. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

811.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
3.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru DC sat Hodora – cumul 
Vinului” 281C – Horodistea – 
Cîrjoaia (DJ 281C, DC 135) com. 
Cotnari jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 
 

Modernizare prin asfaltatre a 
drumului comunal – 7 km. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

812.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
10.750.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 

Modernizarea comunei prin 
canalizare şi alimentare cu apă. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
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„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru canalizare , apă în 
comuna Cucuteni, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 
 

şi Administraţiei Publice se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

813.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
9.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru DC140 Focuri – Erbiceni, 
jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 
 

Modernizare prin asfaltatre a 
drumului comunal 140; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

814.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
4.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin asfaltare 
a DC Ruginoasa, comuna 
Ruginoasa,  jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 
 

Dezvoltarea localităţii 
modernizare prin asfaltatre a 
drumului comunal; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
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815.  Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  
Anexa 3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice, cu suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
Cămin cultural Gh. Bodei, 
comuna  Bărbăteşti 
 Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurentiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputatilor 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Aurel Vlădoiu - PSD 

Clădirea actuală este 
deteriorată şi nu mai permite 
organizarea activităţilor 
culturale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

816.  Ministerul Dezvoltarii Regionale Se propune suplimentarea Clădirea actuală este Se propune respingerea 
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si Administratiei Publice  
Anexa 3/15 

bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice, cu suma de 100 mii lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
Cămin cultural Costesti, comuna  
Costesti; 
 Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurentiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputatilor 

deteriorată şi nu mai permite 
organizarea activităţilor 
culturale. 

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

817.  Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  
Anexa 3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice, cu suma de 500 mii lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
Cămin cultural Rugetu, comuna  
Slătioara 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 

Clădirea actuală este 
deteriorată şi nu mai permite 
organizarea activităţilor culturale
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurentiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputatilor 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

818.  Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  
Anexa 3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice, cu suma de 200 mii lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
Cămin cultural sat Cernisoara, 
comuna  Cernisoara 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurentiu Coca - PSD 

Lucrări începute şi nefinalizate 
din anul 2009 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputatilor 

819.  Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  
Anexa 3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice, cu suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
Cămin cultural Bunesti, comuna  
Bunesti 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurentiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputatilor 

Clădirea actuală este 
deteriorată şi nu mai permite 
organizarea activităţilor culturale
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

820.  Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  
Anexa 3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice, cu suma de 600 mii lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
Cămin cultural Folestii de Jos, 
comuna  Tomsani 
Sursa de finantare: Fondul de 

Lucrări începute şi nefinalizate 
din anul 2009 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurentiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputatilor 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

821.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  5000 mii lei 
pentru sistem integrat de 
alimentare cu apa, canalizare şi 
staţii de epurare comuna Plugari, 
judeţul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară această investiţie 
pentru a oferi locuitorilor acestei 
zone apă curentă, tratată, fără 
impurităţi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

822.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 

Alocarea sumei de  1805 mii lei 
pentru înfiinţare sistem de 

Este necesară această investiţie 
pentru a oferi locuitorilor acestei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

alimentare cu apă, canalizare şi 
staţie de epurare. Comuna 
Trifeşti, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

zone apă curentă, tratată, fără 
impurităţi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

823.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  3000 mii lei 
pentru  Alimentarea cu apă a 
satelor componente ale comunei 
Vlădeni, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesara aceasta investitie 
pentru a oferi locuitorilor din 
aceste sate apa curenta, tratata, 
fara impuritati.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

824.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Alocarea sumei de  160 mii lei 
pentru  Extindere reţea electrică 
în satele Vlădeni, Broşteni, 

Este necesara investitia pentru 
oferirea unui nivel de trai mai 
bun locuitorilor zonei.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
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Administraţiei Publice Borşa, comuna Vlădeni, judeţul 
Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

825.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  400 mii lei 
pentru  Realizare Plan Urbanistic 
General, comuna Vlădeni, judeţul 
Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesara investitia pentru 
oferirea unui nivel de trai mai 
bun locuitorilor zonei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

826.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  1075 mii lei 
pentru  Construirea unui pod pe 
DC  3, comuna Andrieşeni, 
judeţul Iasi.  

Datorită inundaţiilor ce au avut 
loc pe raul Jijia în 2010, lucrările 
efectuate au fost distruse în 
totalitate, acest pod facând 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

legatura între judeţele Iaşi şi 
Botoşani 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

827.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  1000 mii lei 
pentru  Construcţie Bloc ANL, 
comuna Scobinţi  judeţul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Oferirea de locuinţe pentru 
tinerii din comuna Scobinţi.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

828.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  500 mii lei 
pentru  Sistem de canalizare şi 
tratare apă uzată, oraş Hârlau, 
judeţul Iasi.  
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate  
până în prezent.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

829.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  2200 mii lei 
pentru  Reabilitare DC 131D, 
Hărmănesti– Criveşti, 6 km, 
judeţul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

830.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  2200 mii lei 
pentru  Reabilitare DC 131C 
Hărmăneşti- Vânători, 5.8 km, 
judeţul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

831.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  2200 mii lei 
pentru  Reabilitare DJ 208N, 
Vanatori-Lespezi, 1 km, jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

832.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  2200 mii lei 
pentru  Reabilitare drum de 
interes local, oraş Hârlău, judeţul 
Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Guvernului dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

833.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  2200 mii lei 
pentru  Reabilitare DJ 281B 
Plugari-Boroşoaia, judeţul Iaşi, 
10 km.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

834.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  2200 mii lei 
pentru  Reabilitare DC 281 
Scobinţi-Sireţel, 10 km, judeţul 
Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

835.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  2200 mii lei 
pentru  Reabilitare DJ  Scobinţi- 
Sireţel, judeţul Iaşi, 16 km.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

836.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  2200 mii lei 
pentru  Reabilitare DJ 208L  
Andrieşeni-Vlădeni, judeţul Iaşi, 
10 km.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 887 -

Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

837.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  1000 mii lei 
pentru  Construcţie Cămin 
Cultural sat Criveşti, comuna 
Vânători, judeţul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Necesitatea urgentă de 
construcţie a unui cămin cultural 
pentru desfăşurarea activităţilor 
culturale ale comunei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

838.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  500 mii lei 
pentru  Pietruire drumuri 
comunale şi săteşti reabilitare 
poduri şi podeţe, comuna 
Fântânele, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

839.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  100 mii lei 
pentru  Reabilitare termică 
clădire încălzire centrală Primărie 
comuna Fântânele, judeţul Iaşi. 
Pentru centrală termică lemne şi 
accesorii.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

840.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  100 mii lei 
pentru  Reabilitare Post Poliţie 
comunală, comuna Fântânele, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

841.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  400 mii lei 
pentru  Cantină ajutor social 
pentru persoane fără venit, 
comuna Fântânele, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Investitie necesara pentru 
ajutorarea persoanelor 
defavorizate.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

842.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  1200 mii lei 
pentru  Construcţie Cămin 
Cultural comuna Fântânele, 
judeţul Iaşi. Reabilitarea clădirii.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

843.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  630 mii lei 
pentru  Extindere reţea de 
alimentare cu apă şi canalizare, 
comuna Trifeşti, judeţul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesara aceasta investitie 
pentru a oferi locuitorilor din 
aceste sate apa curenta, tratata, 
fara impuritati.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

844.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  1300 mii lei 
pentru  Modernizare drumuri de 
interes local în comuna Trifeşti, 
judeţul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Deputat PSD Anghel Stanciu neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

845.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  1000 mii lei 
pentru  Reabilitare cămin 
cultural, comuna Trifeşti, judeţul 
Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

846.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  2000 mii lei 
pentru  Modernizare drumuri 
comunale şi săteşti în satele 
Bivolari, Tabăra, Soloneţ, 
comuna Bivolari, judeţul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Deputat PSD Anghel Stanciu timpul exerciţiului bugetar 
 

847.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  100 mii lei 
pentru  Consolidare, dotare şi 
conservare a patrimoniului 
cultural pentru Căminul Cultural 
din comuna Bivolari, judeţul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

848.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  1000 mii lei 
pentru  Construire Grădiniţă cu 
program scurt în satul Traian, 
comuna Bivolari, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesara investitia in 
folosul comunitatii.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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849.  Legea bugetului de stat pe 2013 

Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  2000 mii lei 
pentru  Modernizare drumuri de 
acces către exploataţiile agricole 
pe o lungime de 7 km (depus 
FEADER măsuri 125 declarat 
eligibil fără finanţare), comuna 
Bivolari, judeţul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

850.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  272 mii lei 
pentru  Extinderea reţelei 
electrice de distribuţie publică, 
zona PTA 2, Bivolari, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesara investitia pentru 
oferirea unui nivel de trai mai 
bun locuitorilor zonei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 894 -

 
851.  Legea bugetului de stat pe 2013 

Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  1500 mii lei 
pentru  Extindere alimentare cu 
apă în satele Tabăra, 
Buruieneşti, Traian, Soloneţ, 
comuna Bivolari, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesara aceasta investitie 
pentru a oferi locuitorilor din 
aceste sate apa curenta, tratata, 
fara impuritati.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

852.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  2500 mii lei 
pentru  Canalizare şi staţii de 
epurare în satele Buruieneşti şi 
Tabăra, comuna Bivolari, judeţul 
Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesara investitia pentru 
oferirea unui nivel de trai mai 
bun locuitorilor zonei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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853.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  350 mii lei 
pentru  Amenajare terenuri de 
sport, baze sportive comuna 
Bivolari, judeţul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesara investitia pentru 
buna desfasurare a competitiilor 
sportive si antrenare a 
sportivilor.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

854.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  1137 mii lei 
pentru  Reabilitare iluminat public 
în comuna Bivolari, judeţul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

855.  Legea bugetului de stat pe 2013 Alocarea sumei de  126 mii lei Este necesară finalizarea Se propune respingerea 
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Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

pentru  Centrul pentru 
reactivarea îndeletnicirilor 
tradiţionale în zona 
transfrontalieră Iaşi – Făleşti, 
comuna Bivolari, judeţul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

856.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  200 mii lei 
pentru  Construire Teatru de 
Vară, comuna Bivolari, judeţul 
Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesara investitia pentru 
a oferi locuitorilor zonei un 
centru recreational 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

857.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 

Alocarea sumei de  200 mii lei 
pentru  Construire corp de clădire 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

la Şcoala Bivolari şi construirea 
unei şcoli noi în satul Buruieneşti, 
comuna Bivolari, judeţul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

încadraţi la unitatea de 
învăţământ 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

858.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  200 mii lei 
pentru  Realizare zonă de 
agrement şi picnic în T79 Parcela 
621/1 (30.000 mp arabil), 
comuna Bivolari, judeţul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesara investitia pentru 
a oferi locuitorilor zonei un 
centru recreational.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

859.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Alocarea sumei de  200 mii lei 
pentru  Construire şi modernizare 
trotuare din comuna Bivolari, 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
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Administraţiei Publice judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

860.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  800 mii lei 
pentru  Modernizare prin 
aşternere de balast drum Tabăra 
– Tabăra Nouă pe o lungime de 
5 km, comuna Bivolari, judeţul 
Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

861.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  1500 mii lei 
pentru  Modernizare prin 
asfaltare a 12 km de drum 
comunal şi sătesc în comuna 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Bivolari, judeţul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

862.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  100 mii lei 
pentru  Construire trotuare în 
satele Tabăra şi Bivolari.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

863.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  4200 mii lei 
pentru  Sistem de canalizare şi 
epurarea apelor uzate, etapa a II-
a (canalizare Chişcăreni, 
Hălceni, extindere Iazu Nou, 

Este necesara aceasta investitie 
pentru a oferi locuitorilor din 
aceste sate apa curenta, tratata, 
fara impuritati.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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Şipote, Mitoc) comuna Şipote, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

864.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  3700 mii lei 
pentru  Modernizare drumuri 
săteşti – 21 km comuna Şipote, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

865.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  678 mii lei 
pentru  Reabilitare şi 
modernizare piaţa agro-
alimentară, funcţiuni aferente şi 
racord apă, comuna Şipote, 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 901 -

judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

866.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  1000 mii lei 
pentru  Amenajare parc de 
agrement şi sală polivalentă, 
comuna Şipote, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesara investitia pentru 
a oferi locuitorilor zonei un 
centru recreational.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

867.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  2080 mii lei 
pentru  Consolidare şi etajare 
stadiu primărie, comuna Şipote, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

868.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  1189 mii lei 
pentru  Modernizare drumuri de 
exploatare în comuna Şopite, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

869.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  2000 mii lei 
pentru  Modernizare DC 142 şi 
DE 52 comuna Şipote – 
Chişcăreni - Săveni, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Guvernului dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

870.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  2000 mii lei 
pentru  Modernizarea DC7 
Rădeni-Roşcani, comuna 
Roşcani, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

871.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  798441 mii 
lei pentru  Continuare execuţie 
lucrarea Pod din beton armat pe 
DC3 Andrieşeni – limită judeţ, km 
5+650, comuna Andrieşeni, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

872.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  2 000 mii lei 
pentru  a) Modernizare drum 
comunal DC2 km 8+900 – km 
15+350 în comuna Andrieşeni, 
judeţul Iaşi 
b) Canalizare şi epurare ape 
uzate a localităţii Andrieşeni, 
judeţul Iaşi 
c) Înfiinţare centru de consiliere 
şi sprijin pentru părinţi şi copii 
(amenajare în clădire existentă), 
comuna Andrieşeni, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

a)Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent. 
b) Este necesara aceasta 
investitie pentru a oferi 
locuitorilor din aceste sate apa 
curenta, tratata, fara impuritati. 
c) este necesara investitia 
pentru a veni in sprijinul celor cu 
nevoi .  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

873.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Alocarea sumei de  763146 mii 
lei pentru  Extindere reţele 
electrice pentru alimentarea cu 

Este necesara investitia pentru 
oferirea unui nivel de trai mai 
bun locuitorilor zonei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
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Administraţiei Publice energie electrică a caselor pe 
raza comunei Andrieşeni în 
satele Glăvăneştii Noi, 
Glăvăneştii Vechi şi Buhăeni 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

874.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  5798647,47 
mii lei pentru  Modernizare 
drumuri comunale în comuna 
Andrieşeni, judeţul Iaşi. 
a)      DC 4 km 5+400 – km 
8+800 (Iepureni – Spineni) 
valoare 2.679.293,00 lei. 
b)      DS 1 km 0+000 – km 
1+200 (Andrieşeni – Drăgăneşti), 
valoare proiect 984.790,00 lei. 
c)      DS 2 km 0+000 – km 
1+440 (Andrieşeni – Glăvăneşti) 
valoare proiect 1.208.730,00 lei.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

875.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de   mii lei pentru  
Reparaţii la acoperişul 
Dispensarului Uman Andrieşeni 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

876.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  400 mii lei 
pentru  Continuare lucrari baza 
sportiva sat Plugari, comuna 
Plugari, jud. Iasi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Deputat PSD Anghel Stanciu neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

877.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  600 mii lei 
pentru  Camin cultural sat 
Plugari, comuna Plugari, jud. Iasi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesara investitia pentru 
a oferi locuitorilor zonei un 
centru recreational.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

878.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  3000 mii lei 
pentru   Asfaltare D. J. 281 B  
Borosoaia – Plugari, jud. Iasi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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timpul exerciţiului bugetar 
 

879.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  2 000 mii lei 
pentru  Apa-canalizare comuna 
Plugari, jud. Iasi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesara aceasta investitie 
pentru a oferi locuitorilor din 
aceste sate apa curenta, tratata, 
fara impuritati.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

880.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  300 mii lei 
pentru  Modernizare drumuri 
locale in satele Badeni, Scobinti, 
Zagaria, Fetesti si sticlaria 
comuna Scobinti, Jud. Iasi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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881.  Legea bugetului de stat pe 2013 

Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  600 mii lei 
pentru  Sistem de canalizare in 
satele Sticlaria si Badeni, 
comuna Scobinti, jud. Iasi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesara aceasta investitie 
pentru a oferi locuitorilor din 
aceste sate apa curenta, tratata, 
fara impuritati.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

882.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  400 mii lei 
pentru  Amenajare teren sport in  
comuna Scobinti, jud. iasi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Investitie necesara pentru buna 
desfasurare a competitiilor 
sportive si antrenare a 
sportivilor.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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883.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  700 mii lei 
pentru  Amenajare si dotare 
sediu primarie si consiliu local 
comuna Vinatori, jud. Iasi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

884.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  4 000  mii lei 
pentru  Modernizare drumuri de 
interes local 120 km, comuna 
Vinatori, jud. Iasi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

885.  Legea bugetului de stat pe 2013 Alocarea sumei de  1 000 mii lei Este necesară finalizarea Se propune respingerea 
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Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

pentru  Construire camin cultural 
in satul Crivesti, comuna Vinatori, 
jud. Iasi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

886.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  10 000 mii lei 
pentru  Construire retea de apa 
si canalizare in satele comunei 
Vinatori, jud. Iasi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesara aceasta investitie 
pentru a oferi locuitorilor din 
aceste sate apa curenta, tratata, 
fara impuritati.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

887.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 

Alocarea sumei de  500 mii lei 
pentru  Dotarea cu utilaje 

Investitie necesara pentru buna 
desfasurare a activitatilor zilnice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

necesare dezapezirii, ntretinerii 
drumurilor si salubrizare, comuna 
Vinatori, jud. Iasi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

desfasurate de locuitorii zonei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

888.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  1 100 mii lei 
pentru  Modernizare drumuri de 
interes local în comuna Sireţel. 
Subprogramul privind 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
judeţean sau local, comuna 
Sireţel, judeţul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

889.  Legea bugetului de stat pe 2013 Alocarea sumei de  189 mii lei Este necesară finalizarea Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 913 -

Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

pentru  Pod şi podeţe pe drumuri 
comunale DC 149 şi 259, în 
comuna Sireţel, judeţul Iaşi. OG 
7/2006, lucrări sistate în 2010 din 
lipsă de fonduri necesare pentru 
terminarea lucrărilor 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

890.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de  178,29 mii lei 
pentru  Amenajare Bază Sportivă 
în comuna Sireţel, judeţul Iaşi.. 
OG 7/2006, lucrare finalizată în 
decembrie 2012 – rest de plată 
către constructor.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  : 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Investitie necesara pentru buna 
desfasurare a competitiilor 
sportive si antrenare a 
sportivilor.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

891.  Legea bugetului de stat pe 2013 Alocarea sumei de 18.341 mii lei Este necesara investitia pentru Se propune respingerea 
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Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

pentru drumuri judeţene şi 
comunale în judeţul Iaşi 
 
AUTORI: COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI 
ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC A 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
ORGANIZAREA TERITORIULUI 
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI A 
SENATULUI, DEPUTATI: 
 
CONSTANTIN ADASCALITEI  
(PSD/USL) 
VASILE MOCANU (PSD/USL) 
NECULAI RATOI (PSD/USL) 
ANGHEL STANCIU (PSD/USL) 
GHEORGHE EMACU 
(UNPR/USL) 
CRISTINA NICHITA (PSD/USL) 
SORIN IACOBAN (PSD/USL) 

evitarea degradarii lucrarilor din 
prezent 
 
Sursa de finanţare: Sume 
defalcate din TVA pentru 
drumuri judeţene şi comunale 

amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a 
se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

892.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 1.680 mii lei 
pentru modernizarea integrala a 
drumurilor nationale care strabat 
Municipiul Iaşi (DN 24 si DN 28). 
 
AUTORI: COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI 
ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC A 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

Este necesara finalizarea 
investiţiilor pentru evitarea 
degradării lucrărilor efectuate 
până în prezent 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire din sume defalcate 
din TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a 
se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
ORGANIZAREA TERITORIULUI 
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI A 
SENATULUI, DEPUTATI: 
 
CONSTANTIN ADASCALITEI  
(PSD/USL) 
VASILE MOCANU (PSD/USL) 
NECULAI RATOI (PSD/USL) 
ANGHEL STANCIU (PSD/USL) 
GHEORGHE EMACU 
(UNPR/USL) 
CRISTINA NICHITA (PSD/USL) 
SORIN IACOBAN (PSD/USL) 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

893.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 26.638 mii lei 
pentru programul de reabilitare 
termica a cladirilor de locuit 
multietaje de pe raza Municipiului 
Iaşi – 57 blocuri. 
 
AUTORI: COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI 
ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC A 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
ORGANIZAREA TERITORIULUI 
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI A 
SENATULUI, DEPUTATI: 
 
CONSTANTIN ADASCALITEI  

Pentru cresterea confortului si a 
nivelului de trai a locatarilor si 
pentru diminuarea facturilor cu 
încălzirea. 
 
Sursa de finanţare: 
redistribuire din sume defalcate 
din TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a 
se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
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(PSD/USL) 
VASILE MOCANU (PSD/USL) 
NECULAI RATOI (PSD/USL) 
ANGHEL STANCIU (PSD/USL) 
GHEORGHE EMACU 
(UNPR/USL) 
CRISTINA NICHITA (PSD/USL) 
SORIN IACOBAN (PSD/USL) 

ulterioare. 
 

894.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 61.091,12 mii 
lei pentru constructia de locuinte 
pentru inchirierea ulterioara catre 
tineri (ANL) si catre persoane cu 
probleme sociale pe raza 
Municipiului Iaşi 
 
AUTORI: COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI 
ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC A 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
ORGANIZAREA TERITORIULUI 
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI A 
SENATULUI, DEPUTATI: 
 
CONSTANTIN ADASCALITEI  
(PSD/USL) 
VASILE MOCANU (PSD/USL) 
NECULAI RATOI (PSD/USL) 
ANGHEL STANCIU (PSD/USL) 
GHEORGHE EMACU 
(UNPR/USL) 

Oferirea de locuinţe pentru 
tinerii din Municipiul Iaşi si 
pentru persoanele cu probleme 
sociale 
 
Sursa de finanţare: 
redistribuire din sume defalcate 
din TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a 
se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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CRISTINA NICHITA (PSD/USL) 
SORIN IACOBAN (PSD/USL) 

895.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 20.900 mii lei 
pentru construcţia de bazine de 
înot, Municipiul Iaşi 
 
AUTORI: COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI 
ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC A 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
ORGANIZAREA TERITORIULUI 
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI A 
SENATULUI, DEPUTATI: 
 
CONSTANTIN ADASCALITEI  
(PSD/USL) 
VASILE MOCANU (PSD/USL) 
NECULAI RATOI (PSD/USL) 
ANGHEL STANCIU (PSD/USL) 
GHEORGHE EMACU 
(UNPR/USL) 
CRISTINA NICHITA (PSD/USL) 
SORIN IACOBAN (PSD/USL) 

Este necesară construirea unui 
bazin în Municipiul Iaşi, pentru 
buna desfăşurare a competiţiilor 
sportive şi antrenarea sportivilor 
 
Sursa de finanţare: 
redistribuire din sume defalcate 
din TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a 
se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

896.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 24.667, 282 
mii lei pentru modernizare 
magistrala de legatura C.E.T. Dn 
1100 – inlocuirea izolatiei termice 
cu cochilii din spuma 
poliuretanica 
 

Este urgentă modernizarea 
magistralei de legătură CET DN 
1100, deoarece alimentează 
întreg Municipiul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: 
redistribuire din sume defalcate 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a 
se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
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AUTORI: COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI 
ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC A 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
ORGANIZAREA TERITORIULUI 
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI A 
SENATULUI, DEPUTATI: 
 
CONSTANTIN ADASCALITEI 
(PSD/USL) 
VASILE MOCANU (PSD/USL) 
NECULAI RATOI (PSD/USL) 
ANGHEL STANCIU (PSD/USL) 
GHEORGHE EMACU 
(UNPR/USL) 
CRISTINA NICHITA (PSD/USL) 
SORIN IACOBAN (PSD/USL) 

din TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale 

obiectiv de investiţii. 
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

897.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 20.650 mii lei 
pentru modernizarea liniilor de 
tramvai de pe B-dul. Tudor 
Vladimirescu 
 
AUTORI: COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI 
ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC A 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
ORGANIZAREA TERITORIULUI 

Este urgentă modernizarea 
liniilor de tramvai din această 
zonă, deoarece servesc la 
transportul studenţilor în întreg 
campusul universitar 
 
Sursa de finanţare: 
redistribuire din sume defalcate 
din TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a 
se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
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ŞI PROTECŢIA MEDIULUI A 
SENATULUI, DEPUTATI: 
 
CONSTANTIN ADASCALITEI  
(PSD/USL) 
VASILE MOCANU (PSD/USL) 
NECULAI RATOI (PSD/USL) 
ANGHEL STANCIU (PSD/USL) 
GHEORGHE EMACU 
(UNPR/USL) 
CRISTINA NICHITA (PSD/USL) 
SORIN IACOBAN (PSD/USL) 

programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

898.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 3.530 mii lei 
pentru modernizare străzi în 
Municipiul Iaşi 
 
AUTORI: COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI 
ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC A 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
ORGANIZAREA TERITORIULUI 
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI A 
SENATULUI, DEPUTATI: 
 
CONSTANTIN ADASCALITEI  
(PSD/USL) 
VASILE MOCANU (PSD/USL) 
NECULAI RATOI (PSD/USL) 
ANGHEL STANCIU (PSD/USL) 
GHEORGHE EMACU 

Este necesară modernizarea 
acestor spaţii de joacă, 
deoarece sunt într-un stadiu de 
degradare foarte mare. 
 
Sursa de finanţare: 
redistribuire din sume defalcate 
din TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a 
se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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(UNPR/USL) 
CRISTINA NICHITA (PSD/USL) 
SORIN IACOBAN (PSD/USL) 

899.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 17.190  mii lei 
pentru modernizare spatii de 
joaca pentru copii (123 locaţii), 
Municipiul Iaşi 
 
AUTORI: COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI 
ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC A 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
ORGANIZAREA TERITORIULUI 
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI A 
SENATULUI, DEPUTATI: 
 
CONSTANTIN ADASCALITEI  
(PSD/USL) 
VASILE MOCANU (PSD/USL) 
NECULAI RATOI (PSD/USL) 
ANGHEL STANCIU (PSD/USL) 
COSTEL ALEXE (PNL/USL) 
CRISTINA NICHITA (PSD/USL) 
SORIN IACOBAN (PSD/USL) 

Este necesară modernizarea 
acestor spaţii de joacă, 
deoarece sunt într-un stadiu de 
degradare foarte mare. 
 
Sursa de finanţare: 
redistribuire din sume defalcate 
din TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a 
se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

900.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
1.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de invesţitii cu 
finanţare certă în anul 2013” 

Gestionarea şi utilizarea 
raţională a surselor  
de apă şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii in comuna Draguşeni 
conform standardelor europene. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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pentru alimentare cu apă 
comuna Dagâţa, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

901.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
10.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„PRIORITĂŢI STRATEGICE PE 
TERMEN MEDIU” pentru 
construire Cămin Cultural 
comuna  Dagâţa , jud. Iaşi 
 
Iniţiator,  Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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902.  Anexa nr. 3/15 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
9.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru sistem centralizat de 
canalizare – epurare a apelor 
uzate în comuna Dagâţa, jud. 
Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

Inexistenta unei astfel de reţele. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

903.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
1.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru alimentare cu apă 
comuna Draguşeni, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

Gestionarea şi utilizarea 
raţională a surselor  
de apă şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii in comuna Draguşeni 
conform standardelor europene. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

904.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
8.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin asfaltare 
a DC Draguşeni – Frenciugi, jud. 
Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

Dezvoltarea localităţii 
modernizare prin asfaltatre a 
drumului comunal; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

905.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
1.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„PRIORITĂŢI STRATEGICE PE 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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TERMEN MEDIU” pentru 
reabilitare Cămin Cultural 
comuna  Drăguşeni , jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

906.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
11.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru sistem centralizat de 
alimentare cu apă a localităţilor 
Horleşti, Bogdaneşti şi 
Scopoşeni, comuna Horleşti, jud. 
Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

Inexistenţa unei astfel de reţele. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
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ulterioare. 
 

907.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
8.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin asfaltare 
a drumurilor săteşti din localităţile 
Horleşti, Bogdăneşti, Scopoşeni, 
jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

Dezvoltarea localităţii 
modernizare prin asfaltatre a 
drumurilor comunale; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

908.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
10.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru sistem centralizat de 
canalizare – epurare a apelor 
uzate în localităţile Horleşti, 
Bogdăneşti, comuna Horleşti, 
jud. Iaşi 

Inexistenta unei astfel de reţele. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

909.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
9.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin asfaltare 
a DC 134 Cuza – Vodă – 
Negreşti şi DC 71 şi DC 111 în 
comuna Ipatele, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

Dezvoltarea localităţii 
modernizare prin asfaltatre a 
drumului comunal; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

910.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
11.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 

Dezvoltarea localităţii 
modernizare prin asfaltatre a 
drumului comunal; 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
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„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin asfaltare 
a DC din DJ 282 – Iepureni – DC 
10, comuna Movileni, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

911.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
3.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru reabilitare fost sediu 
primărie în vederea transformării 
clădirii în utilitate de interes 
public – cabinet medical şi 
cabinet stomatologic, comuna 
Movileni, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare. 
 

912.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
15.995.409,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin asfaltare 
a DC în satele Popricani, Capu 
Morii, Moimesti, Vînători, comuna 
Popricani, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

Starea precara a drumurilor 
locale; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

913.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
6.043.537,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare tronson din 
24 C comuna Popricani, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 

Tronson cu degradări, gropi, 
cedări ale platformei. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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Adăscăliţei Constantin 
 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

914.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
1.227.595,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin pietruire 
a drumurilor săteşti, comuna 
Popricani, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

Starea precară a drumurilor 
săteşti, comuna Popricani; 
 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

915.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

 
Se propune majorarea cu 
8.167.316,00 Ron a sumei 

Imposibilitatea accesului 
maşinilor de intervenţie în 
localitatea Cîrlig, comuna 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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şi Administraţiei Publice prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin asfaltare 
a DC 13 , Cîrlig- Cuza Vodă, 
comuna Popricani, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

Popricani; 
 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

916.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
1.184.87 Ron a sumei prevazută 
în buget pentru „Obiectivele de 
investiţii cu finanţare certă în anul 
2013” pentru menajare 
intersectie DN 24 – DJ 248 in 
localitatea Vinatori, comuna 
Popricani, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Constantin Adascalitei 
 

Ridicarea nivelului de siguranta 
pentru circulatia auto si 
pietonala din zona. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
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Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

917.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
14.555.453,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru sistem centralizat de 
alimentare cu apă a localităţilor 
Cîrlig, Vulturi, Vînători, Cuza – 
Vodă, comuna Popricani, jud. 
Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

Inexistenta unei astfel de reţele. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

918.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
2.578.813,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„PRIORITĂŢI STRATEGICE PE 
TERMEN MEDIU” pentru 
modernizare Cămin Cultural 
comuna  Popricani, jud. Iaşi 
 

Desfăşurarea de activităţi 
cultural – artistice intr-un spaţiu 
corespunzător. 
 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
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Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

919.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
17.163.126,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investitii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru sistem centralizat de 
canalizare – epurare a apelor 
uzate în localităţile Cîrlig, Vulturi, 
Vînatori, comuna Popricani, jud. 
Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

Inexistenţa unei astfel de reţele. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

920.  Anexa nr. 3/15 
 

 
Se propune majorarea cu 

Dezvoltarea localităţii 
modernizare prin asfaltatre a 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

5.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin asfaltare 
a DC în comuna Probota, jud. 
Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

drumului comunal; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

921.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
9.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„PRIORITĂŢI STRATEGICE PE 
TERMEN MEDIU” pentru 
construire Cămin Cultural, sat 
Cucuteni, comuna Leţcani, jud. 
Iaşi 
 
Iniţiator,Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

922.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 10. 
000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investitii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru sistem centralizat de 
canalizare – epurare a apelor 
uzate în comuna Româneşti, 
comuna Popricani, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

Inexistenţa unei astfel de reţele. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

923.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
5.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin asfaltare 
a DC – 5,3 Km, comuna Ţibana, 

Modernizarea drumurilor de 
exploataţie agricolă; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

924.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
5.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin asfaltare 
a DC – 74, comuna Ţibăneşti, 
jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

925.  Anexa nr. 3/15   Propunem respingerea 
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crt. 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea cu 
5.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„PRIORITĂŢI STRATEGICE PE 
TERMEN MEDIU” pentru 
reabilitare termică Cămin Cultural 
comuna  Tibanesti , jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

926.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
3.228.595,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin pietruire 
a drumurilor săteşti, comuna 
Ţibăneşti, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

Starea precară a drumurilor 
săteşti; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
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ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

927.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
11.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investitii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru sistem centralizat de 
canalizare – epurare a apelor 
uzate în localitatea Cârniceni, 
comuna Ţigănaşi, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 

Inexistenţa unei astfel de reţele. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

928.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
3.250.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru alimentare cu apă în sat 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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Voineşti, comuna Voineşti, jud. 
Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

929.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
9.683.549,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin asfaltare 
a DC din comuna Voineşti, jud. 
Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

Dezvoltarea localităţii 
modernizare prin asfaltatre a 
drumurilor comunale; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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930.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
1.459.512,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„PRIORITĂŢI STRATEGICE PE 
TERMEN MEDIU” pentru 
construire Cămin Cultural în satul 
Voineşti, comuna  Voineşti , jud. 
Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

931.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
15.995.409,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin asfaltare 
a DC în satele Popricani, Capu 
Morii, Moimesti, Vînători, comuna 
Popricani, jud. Iaşi 
 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 

Starea precara a drumurilor 
locale; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
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Adăscăliţei Constantin 
 

programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

932.  Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune majorarea cu 
5.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin asfaltare 
a DC – 74, comuna Ţibăneşti, 
jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

933.   
  Anexa 3/15 

Program de izolare a blocurilor 
de locuinte  
9.700.000 Ron 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Program in continuare  
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Sorin Stragea  Grupul 
PSD 

934.   
  Anexa 3/15 

Locuinte sociale ANL  
2 blocuri 60 apartamente 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Sorin Stragea  Grupul 
PSD 

Proiect aprobat de Ministerul 
Dezvoltarii 

 

935.  Anexa 3/15/26 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Pietruirea, reabilitarea si/sau 
asfaltarea drumurilor 
cod program 680 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1488 mii RON pentru 
următorul obiectiv de investiţii:  
* amenajare alei incintă blocuri 
C1, C2 – str. Tudor Vladimirescu 
din Moineşti, jud. Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
tăţilor 
locale de finalizare din fonduri 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
deputat PNL Ionel Palar 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

proprii a acestei investiţii, atât 
de necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

936.  Anexa 3/15/26 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Constructia de locuinte sociale 
conform Legii nr. 114/1996 
cod program 50 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 25037,1 mii lei  pentru 
următorul obiectiv de investiţii:  
*Construire locuinţe sociale tip 
P+M, zona Călimani (faza 
DTAC), Moineşti, Jud. Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
deputat PNL Ionel Palar 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

Realizarea obiectivului de 
investiţii respectiv este de 
necesitate maximă pentru  
asigurarea unor condiţii decente 
de trai pentru persoanele 
defavorizate . 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

937.  Anexa 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Program National pentru 
reabilitarea si modernizarea 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 5429,74 mii lei  pentru 
următorul obiectiv de investitii: 
* Transformare Club Lira în Casa 
de cultură municipală (inclusiv 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii culturale în localitatea 
Moineşti se impune finanţarea 
acestui obiectiv de investiţii. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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infrastructurii culturale si 
dotarea de sedii pentru 
asezaminte culturale 
din mediu mixt si urban 
cod program 962 
 

dotări), Moineşti, Jud. Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
deputat PNL Ionel Palar 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

938.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
7001510203 Subprogramul 
pentru pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate ... 233.259 mii lei 
Cod program 680 Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor. 

Propunem includerea sumei 
totale de 94.000 mii lei în 
prevederile acestui program 
destinat obiectivelor de 
modernizare, reparare, 
consolidare a drumurilor judeţene 
şi comunale din judeţul Harghita 
după cum urmează:  
în Programul de investiţii pentru 
anul 2013 al Consiliului Judeţean 
Harghita sunt lucrările de 
investiţii pe drumuri judeţene cu 
populaţie densă, cu indicatori de 
trafic ridicat:  
DJ 123E – lungime sector drum 
5,3 km – Miercurea Ciuc – 
Şoimeni – Delniţa –DN12A,  
DJ 153D Remetea – Subcetate 

Pentru finanţarea lucrărilor de 
infrastructură rutieră aflate în 
stadiu avansat de execuţie şi a 
celor aflate în planul de investiţii 
al judeţului Harghita, drumuri 
menite să echipeze cu 
infrastructură rutieră atât 
comunele şi satele 
aparţinătoare, precum şi zonele 
periurbane ale oraşelor 
/municipiilor. De asemenea sunt 
necesare drumuri de legătură 
cu judeţele adiacente pentru 
fluidizarea traficului, ceea ce va 
duce la dezvoltarea legăturilor 
comerciale şi a turismului în 
zonă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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lungime sector drum 1 km,  
DJ 128 Jolotca – 1,5 km,  
DJ 135 – DN13C – Cobăteşti – 
Tărceşti – Turdeni 3,75 km, 
 DJ 153C – lim.jud. MS – 
Remetea – 14km,  
DJ 123 – Sânmartin – Cinod – 
4km.  
Consolidare DJ 174A – DN15 - 
Secu, lungime sector drum 5,8 
km,  
Consolidare DJ 136B Înlăceni – 
lungime sector drum 3,3 km,  
Consolidare DJ 133 Dârjiu – 
lungime sector drum 3,4 km, 
Lucrări de reînnoire a 
îmbrăcămintei asfaltice pe DJ 
123, DJ 123C, DJ 136A, DJ 
123B, etc, în lungime totală de 
aprox. 14km,  
Construire ziduri de sprijin pe DJ 
121G, DJ 136, DJ 136B. 
Programul de investiţii al 
Consiliului Judeţean Harghita pe 
anul 2013 cuprinde începerea 
unor lucrări de construire poduri 
noi, la obiective a căror stare de 
degradare este foarte avansată, 
cu durata de serviciu expirată: 
pod peste raul Olt pe DJ 123F, 
pod– Ciceu-Ciaracio; pod peste 
Târnava Mare la Dejuţiu pe 
DJ137 km 14+964, Pod pe DJ 

Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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153D Subcetate. 
 
De asemenea, sunt necesare 
construcţii sau reparaţii la 
următoarele obiective: 

Săcel Construcţia, extinderea, 
modernizarea de poduri şi  
podeţe de interes local în  
comuna Săcel 

Zetea Reparaţii capitale pod Tófalvi 
în comuna Zetea 

Capal
nita 

Construire poduri şi podeţe 
 

 
Total : 5.798,737 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 
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939.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
7001510220 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a 
satelor ...133.684 mii lei 
 Cod program 842  
Alimentarea cu apa a satelor 
conform HG nr.577/1997 
Cod program 561 Sistem 
integrat de reabilitare a retelelor 
de alimentare cu apa si 
canalizare, nclusiv statii de 
epurare si tratare a apei 
potabile in localitati cu o 
populatie de pana la 50.000 
locuitori 

Solicităm includerea în program 
a a investiţiilor aferente judeţului 
Harghita, în sumă totală de 
164.124,92 mii lei necesară  
HARGHITA... 72.726,650 mii lei 
  
HARGHITA...7.504, 88 mii lei  
HARGHITA...83.893,4 mii lei 
 

LOCALITATE DENUMIREA LUCRĂR
Sândominic Reţea de canalizare  

menajeră 
Tomeşti Reţea de canalizare  

menajeră 
Cârţa Reţea de canalizare  

menajeră 
Dăneşti Reţea de canalizare  

menajeră 
Mădăraş Canalizare menajeră  

şi staţie de epurare 
Topliţa Alimentare cu apă şi  

canalizare 
Avramesti Reţea de canalizare  

menajeră 
Pauleni Ciuc Reţea de canalizare  

menajeră 
Balan Alimentare cu apă şi  

canalizare 
Sânsimion Alimentare cu apă 
Plăieşii de Jos Reţea de canalizare  

menajeră 
Şimoneşti Alimentare cu apă 
Secuieni Reţea de canalizare  

menajeră 
 
Total : 7.504,876 mii lei 

În lista obiectivelor de investiţii a 
căror realizare trebuie finalizată 
în perioada 2013-2018 ca 
cerinţă a normelor UE se 
regăsesc numeroase localităţi 
unde este necesară 
introducerea şi/sau finalizarea 
sistemelor centralizate de 
alimentare cu apă,  precum şi 
21 de localităţi pentru înfiinţare, 
extindere şi modernizare a 
sistemelor de canalizare şi 
construire a staţiilor de epurare 
a apelor uzate. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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Dealu 
Extindere reţea de 
canalizare menajeră în 
comuna Dealu  

Sânsimio
n 

Canalizare menajeră şi 
staţie de epurare în 
comuna Sânsimion 

Voşlăbeni 

Extindere reţea de 
canalizare în localităţile 
Voşlăbeni şi Izvorul 
Mureşului 

Brădeşti 

Extindere reţea de 
canalizare în comuna 
Brădeşti, judeţul 
Harghita 

Ulieş 

Realizare sistem de 
canalizare al satelor 
Ulieş şi Nicoleşti, 
comuna Ulieş, 

Sânmarti
n 

Extinderea reţelei de 
canalizare menajeră  în 
comuna Sânmartin, 

Praid 

Reţea de canalizare a 
apei uzate menajere în 
comuna Praid, 
localitatea Praid 

Feliceni Staţie de epurare în 
comuna Feliceni, 

Ciumani 
Extindere reţea de 
canalizare, comuna 
Ciumani, 

Sâncrăien
i 

Extindere reţea de 
canalizare menajeră în 
comuna Sâncrăieni,  

Sărmaş Canalizare menajeră în 
comuna Sărmaş, judeţul 
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Harghita 

Subcetate

Înfiinţare reţea de 
canalizare şi staţie de 
epurare comuna 
Subcetate, judeţul 
Harghita  

Lunca De 
Jos 

Canalizare şi staţie de 
epurare în localităţile 
Lunca de Jos şi Valea 
Rece,  judeţul Harghita 

Praid 

Reţea de canalizare a 
apei uzate menajere în 
comuna Praid, 
localităţile  Ocna de Jos 
şi Ocna de Sus 

Leliceni 

Realizare reţea de 
canalizare menajeră în 
comuna Leliceni judeţul 
Harghita 

Gheorghe
ni 

Extindere şi 
modernizare reţea de 
canalizare menajeră în 
municipiul Gheorgheni,  
judeţul Harghita 

Bilbor 
Sistem de canalizare-
comuna Bilbor, judeţul 
Harghita 

Zetea 

Extindere reţea de 
canalizare menajeră în 
comuna Zetea, satele 
Zetea şi Subcetate, 
judeţul Harghita 

Dârjiu 
Sistem de canalizare în 
comuna Dârjiu, sate 
Dârjiu şi Mujna 

Corund 
Extindere reţea de 
canalizare în  comuna 
Corund,  judeţul 
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Harghita 

Mărtiniş 
Canalizare menajeră în 
comuna Mărtiniş, satele 
Aldea şi Comăneşti 

 
Total 83.893,397 mii lei 
 

Lunca De 
Jos 

Înfiinţare sistem 
integrat alimentare 
cu apă  comuna 
Lunca de Jos, 
judeţul Harghita  

6.203.074 

Subcetate Înfiinţare reţea de 
apă potabilă 
comuna Subcetate, 
judeţul Harghita 

4.993.037 

Feliceni Alimentare cu 
apă în localitatea 
Tăureni, comuna 
Feliceni, judeţul 
Harghita 

713.341 

Praid Reţea de apă 
potabilă în comuna 
Praid, localităţile 
Praid, Ocna de Jos 
şi Ocna de Sus 

8.069.437 

Mihăileni Extinderea 
alimentării cu apă a 
localităţilor 
Nădejdea, Mihăileni 
şi Văcăreşti 

490.259 

Vârşag Sistem de 
alimentare cu apă în 
comuna Vârşag 
zona Fântâna Mare 
– judeţul Harghita 

3.046.247 

Ciumani Reabilitare captare, 
staţie de tratare 
apă şi extindere 
reţea de apă   
comuna Ciumani, 
judeţul Harghita  

4.078.844 
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Plăieşii De 
Jos 

Sistem de 
alimentare cu apă a 
comunei Plăieşii de 
Jos, satele   Plăieşii 
de Jos,  Plăieşii de 
Sus şi Imper, judeţul 
Harghita 

3.815.776 

Bilbor Sistem de 
alimentare cu apă 
potabilă- comuna 
Bilbor, judeţul 
Harghita 

3.333.233 

Miercurea 
Ciuc 

Extindere reţelei de 
alimentare cu apă 
potabilă în Ciba, 
Subpădure, 
Mezesek şi 
Aratasteto în 
municipiul 
Miercurea Ciuc  

2.910.089 

Ulieş Alimentare cu apă 
ale satelor Ulieş şi 
Nicoleşti, comuna 
Ulieş, judeţul 
Harghita 

2.435.389 

Sârmaş Alimentare cu apă 
potabilă  

4.807.407 

Brădeşti Extindere reţea de 
alimentare cu apă  
în comuna Brădeşti, 
judeţul Harghita 

1.069.507 

Voşlăbeni Reţea de alimentare 
cu apă în localitatea 
Voşlăbeni , judeţul 
Harghita 

5.894.741 

Voşlăbeni Reţea de alimentare 
cu apă în localitatea 
Izvorul Mureşului, 
judeţul Harghita 

8.617.985 

Gheorghe
ni 

Alimentare cu apă 
potabilă 

5.160.959 

Lueta Alimentare cu apă 
potabilă comuna 
Lueta –  judeţul 
Harghita 

5.340.702 
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Avrămeşti Alimentare cu 
apă în localităţiile 
Goagiu şi Medişoru 
Mic, comuna 
Avrămeşti, judeţul 
Harghita 

1.746.623 

Total: 72.726,650 mii lei 72.726,650 mii lei 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

940.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Cod program 930  
10.000 Km drumuri judetene si 
de interes local 

Includerea în program a 
următoarelor obiective de 
investiţii din judeţul Harghita 
însumând 330.161,542 mii lei. 
Aceste obiective includ atât 
lucrări privind drumurile judeţene 
(132.415,8 mii lei) cât şi drumuri 
comunale (197.745, 74 mii lei) 
 

Denumire obiectiv Valoarea investitiei
(mii lei cu TVA) 

Reabilitare sistem 
rutier DJ 136 A km 

10.000,00 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare”. 
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3+800-12+816, limita 
judet Mures - Atid  
Modernizare sistem 
rutier DJ 136 B km 
9+200-21+200 

14.870,00 

Reabilitare sistem 
rutier DJ 133 km 
16+230-19+812 

8.237,27 

Reabilitare sistem 
rutier DJ 131 km 
60+000-65+000 

5.000,00 

Modernizare sistem 
rutier DJ 174 A  km 
34+100-39+900 

5.800,00 

Reabilitare sistem 
rutier DJ 153 D km 
1+000-8+325 

13.028,75 

Reabilitare sistem 
rutier DJ 153 C km 
51+150-65+150 

20.000,00 

Modernizare sistem 
rutier DJ 134 A km 
0+000-7+000 

9.898,00 

Reabilitare DJ 127, 
km 7+000-31+200, 
Tengheler - Tulghes  

14.690,00 

Modernizare sistem 
rutier DJ 134  km 
26+480-30+088 

5.101,00 

Modernizare sistem 
rutier DJ 128  km 
8+650-17+354 

15.789,00 

Reabilitare sistem 
rutier DJ 123 km 
9+072-15+200 

10.000,00 

 Total 132.414,02 
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Localitatea 
/ 
administrat
or drum 

Denumire obiectiv Valoarea inv
(mii lei cu TV

Atid  Reabilitare drum 
comunal , comuna 
Atid, judetul 
Harghita 

3.322.334 

Municipiul 
Gheorghe
ni  

Reabilitarea strazilor 
Ciocarlia si 
Stadionului din 
municipiul 
Gheorgheni 

1.193.334 

Municipiul 
Gheorghe
ni 

Modernizarea 
strazilor : B-dul 
Fratiei , Pompierilor 
, Dozsa Gyorgy, 
Belchiei, Baii, 
Pescarilor, Selyem, 
Stejarului, Ady 
Endre, Alunis, 
Biserica Armeana, 
Marton Aron, 
municipiul 
Gheorgheni 

21.617.842

Municipiul 
Gheorghe
ni 

Reabilitare 
intersectie in jurul 
bisericii armeane 
din municipiul 
Gheorgheni 

2.761.472 

Sarmas Modernizare 
drumuri in comuna 
Sarmas 

5.893.946 

Borsec  Modernizare retea 
strazi in statiunea 
turistica Borsec 

8.806.152 

Capalnita  Reabilitarea retelei 
stradale din comuna 
Capalnita 

5.187.286 

Lupeni  Modernizare  retea 
stradala in comuna 
Lupeni  

8.608.139 

Lupeni  Modernizare 
drumuri comunale 

9.962.817 
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DC 35 si DC 55 , 
comuna Lupeni  

Sancraieni  Reabilitarea retelei 
stradale din comuna 
Sancraieni  

3.466.614 

Santimbru  Executarea 
lucrarilor de 
reabilitare a DC 133 
din comuna 
Santimbru  

4.495.161 

Voslobeni  Modernizare drum 
comunal DC 212 
Voslobeni - Balan , 
comuna Voslobeni  

3.632.962 

Voslobeni  Modernizare drum 
comunal DC 210 
Izvorul Muresului - 
Sandominic , 
comuna Voslobeni  

1.907.175 

Vlahita  Modernizarea unui 
ansamblu de strazi 
din orasul Vlahita  

5.583.968 

Martinis  Reabilitare DC 21 - 
DJ 131 Badeni si 
reabilitare DC 22 - 
DJ 131 Locodeni 

6.923.424 

Zetea  Reabilitare drumuri 
comunale DC 168 si 
DC 169 din comuna 
Zetea  

4.342.529 

Subcetate  Reabilitarea 
drumului comunal 
DC 68 , km 0+000-
5+424, comuna 
Subcetate  

4.771.485 

Lueta  Reabilitare drum 
comunal DC 26  din 
comuna Lueta   

3.832.005 

Lazarea  Reabilitarea retelelei 
stradale a comunei 
Lazarea 

4.342.994 

Ditrau  Modernizare drum 
comunal DC 97 in 
comuna Ditrau  

3.765.201 

Darjiu  Reabilitare drum 
comunal DC 15 si a 
strazilor comunale 
din localitatile Darjiu 
si Mujna  

7.109.566 
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Frumoasa  Modernizare drum 
comunal DC 101 , 
comuna Frumoasa  

11.885.321 

Varsag  Reabilitare DC 137 
si DC 141 in 
comuna Varsag  

3.954.339 

Sacel  Reabilitare drumuri 
comunale DC 44 , 
km 0+000-1+878, 
comuna Sacel  

2.176.984 

Ulies  Reabiliatarea 
drumurilor comunale 
DC 30 si DC 31 , 
comuna Ulies  

6.330.828 

Plaiesii de 
Jos  

Reabilitare  strazi si 
drumuri comunale in 
comuna Plaiesii de 
Jos  

3.628.368 

Simonesti  Reabilitarea 
drumului comunal 
DC 32 , satul 
Turdeni , comuna 
Simonesti  

5.218.723 

Cristuru 
Secuiesc  

Reabilitare acces 
intre centrul orasului 
si zona de agrement 
Soskut, oras 
Cristuru Secuiesc  

8.250.112 

Feliceni  Modernizare 
drumuri comunale in 
comuna Feliceni  

3.447.607 

Toplita  Modernizare 
drumuri de interes 
local in municipiul 
Toplita 

6.429.534 

Tulghes Modernizare retea 
de drumuri in 
comuna Tulghes 

13.125.140 

Mugeni Modernizare 
drumuri comunale 
comuna Mugeni, 
satele apartinatoare 
DC 19 Dobeni , DC 
18 Taietura si strada 
Rozelor Mugeni  

1.910.504 

Leliceni  Reabilitare drum 
comunal DC 144, 
comuna Leliceni  

2.627.103 
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Dealu Modernizare drum 
comunal DC 34 in 
comuna Dealu  

5.895.161 

Sanmartin Modernizare drum 
comunal DC 130 , 
tronson I , comuna 
Sanmartin  

1.339.610 

Total 197.745,740 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

941.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
7001510204 Programul pentru 
constructii de locuinte si sali de 
sport ...22.000 mii lei 
 
 
 
 
 
 

Includerea în program a 
următoarelor obiective de 
investiţii săli de sport din judeţul 
Harghita însumând 4.017,5 mii 
lei 
 
Localitatea Necesar 

pentru 
finalizare  

Feliceni 86.000 
Sântimbru 201.000 
Sânmartin 131.640 

Toate proiectele menţionate 
sunt în curs de realizare, putând 
fi finalizate în cursul anului 
2013. 
Construirea locuinţelor pentru 
tineri în vederea închirierii 
devine o problemă stringentă 
din cauză ca tinerii nu dispun de 
venituri suficiente pentru a îşi 
achiziţiona sau închiria o 
locuinţă în condiţiile dictate de 
piaţa imobiliară. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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Cod program 51 
Constructii de locuinte pentru 
tineri, destinate inchirierii 

Lupeni 394.750 
Gălăuţaş 418.500 
Ciumani 20.000 
Tulgheş 446.000 
Mereşti 44.250 
Plăieşii de Jos 106.560 

Topliţa 311.870 
Dealu 22.000 
Sărmaş 466.000 
Săcel 32.750 
Vărşag 123.500 
Vlahiţa 64.000 
Voşlobeni 496.180 
Cozmeni 152.500 
Odorheiu Secuiesc, 
liceul Bányai János 

500.000 

 
Suplimentarea sumelor 
prevăzute pentru construcţia de 
locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii în vederea finanţării 
proiectelor depuse de localităţile 
Miercurea Ciuc, Odorheiu 
Secuiesc, Cristuru Secuiesc şi 
Topliţa de mai mulţi ani, suma 
totală solicitată fiind de 4.000 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

942.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
7001510204 Finantarea 
elaborarii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice generale 
si a regulamentelor locale de 
urbanism 

Solicităm includerea printre 
beneficiarii acestui program a 
următoarelor unităţi administrativ-
teritoriale de pe raza judeţului 
Harghita, cu un total de fonduri 
solicitate de 1.160 mii lei. 
 
Miercurea Ciuc 300 
Odorheiu 
Secuiesc 200 
Borsec 150 
Vlăhiţa 50 
Avrămeşti 30 
Corbu 30 
Căpâlniţa 30 
Dârjiu 70 
Ditrău 30 
Leliceni 30 
Joseni 30 
Păuleni-Ciuc 30 
Plăieşii de Jos 30 
Remetea 30 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare”. 
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Sâncrăieni 30 
Secuieni 30 
Tomeşti 30 
Ulieş 30 
TOTAL 1160 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

943.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
7001510214 Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Solicităm suplimentarea cu 
22.327,8 mii lei a sumelor 
alocate pentru acest program în 
scopul demarării Sistem de 
Management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Suma solicitată ar asigura 
cofinanţarea proiectului, cerinţa 
a Uniunii Europene, în valoare 
totală de 72.368 mii lei. 
Diferenţa a fost deja acoperită 
din bugetului Consiliului 
judeţean şi a doar două consilii 
locale, celelalte fiind în 
imposibilitatea de a identifica 
resursele necesare pentru a 
participa la proiect. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Máté András Levente, lider Grup 
parlamentar UDMR din Camera 
Deputaţilor 

Guvernului neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

944.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
7401510214 Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Solicităm includerea în program 
a următorelor obiective de 
investiţii derulate în judeţul 
Harghita, aprobate în 
conformitate cu HG nr. 904/2007, 
obiective în valoare totală de 
7.774 mii lei 
 

Lueta Canalizare menajeră 
şi staţie de epurare 
în comuna Lueta 
(HG904) 

Ciucsângeorg
iu 

Reţea de canalizare 
menajeră şi staţie de 
epurare în comuna 
Ciucsângeorgiu 
(HG904) 

Gheorgheni "Ecologizarea 
statiunii turistice 
Lacu Rosu si 
dezvoltarea 
infrastructurii pentru 
turism - Etapa I 
a)Sistem de 
alimentare cu apa 
potabila si b)sistem 
de canalizare 
(HG904) 

Obiectivele de investiţii sunt 
investiţii în continuare şi care în 
urma asigurării surselor 
financiare necesare, vor putea fi 
finalizate. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Băile Tuşnad Lucrari prioritare de 
reabilitare partiala a 
sistemului de 
alimentare cu apa 
potabila, canalizare 
si statie de epurare 
in orasul Baile 
Tusnad (HG465) 

864 

  TOTAL 7.774 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila; Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

945.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Fişa obiectivului de investiţii 
PROGRAMUL PATINOARE 
ARTIFICIALE - A 
7001550112 Investitii ale 
agentilor economici cu capital 
de stat 

Solicităm includerea pentru anul 
2013 a sumei de 1.500 mii lei 
pentru reabilitarea patinoarului 
artificial din municipiul 
Gheorgheni, jud. Harghita. 
 
Fişa obiectivului de investiţii 
PROGRAMUL PATINOARE 
ARTIFICIALE  
Reabilitarea sistemului frigorific 

Patinoarul din municipiul 
Gheorgheni, construit în 1977-
1982 este printre puţinele 
patinoare artificiale acoperite 
unde se pot practica sporturi de 
iarnă de performanţă. Dată fiind 
vechimea sa, este absolut 
necesară înlocuirea instalaţiei 
frigorifice. Menţionăm că a fost 
elaborat SF şi raport de audit 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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al Patinoarului Artificial din 
Municipiul Gheorgheni 
7001550112 Investitii ale 
agentilor economici cu capital de 
stat 
Propuneri 2013 ....1.500 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

energetic. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului şi din estimările de 
alocări pentru anii ulteriori 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

946.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Fişa obiectivului de investiţii 
PROGRAMUL PATINOARE 
ARTIFICIALE - A 
7001550112 Investitii ale 
agentilor economici cu capital 
de stat 

Solicităm includerea pentru anul 
2013 a sumei de 2.500 mii lei 
pentru reabilitarea patinoarului 
artificial din municipiul Târgu 
Secuiesc, jud. Covasna. 
 
Fişa obiectivului de investiţii 
Finalizarea construcţiei 
Patinoarului Artificial  
PROGRAMUL PATINOARE 
ARTIFICIALE  
7001550112 Investitii ale 

Suma solicitată este destinată 
finalizării lucrărilor la patinoarul 
artificial din Târgu Secuiesc, 
jud. Covasna. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului şi din estimările de 
alocări pentru anii ulteriori 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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agentilor economici cu capital de 
stat 
Propuneri 2013 ....2.500 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Márton Arpád, deputat UDMR 
Markó Attila, deputat UDMR 
Fejér László, deputat UDMR 
Klárik László, senator UDMR 
Olosz Gergely, senator UDMR 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

947.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
– Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale” 
în comuna Munteni de Jos, 
judeţul Vaslui. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

In aceasta comuna drumurile 
sunt impracticabile. Satele 
componente ale comunei sunt 
izolate, ar starea extrem de 
proasta a drumurilor constituie 
un real pericol pentru siguranta 
cetatenilor 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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948.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
– Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale” 
în comuna Deleni, judeţul 
Vaslui. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

In aceasta comuna drumurile 
sunt impracticabile. Satele 
componente ale comunei sunt 
izolate, ar starea extrem de 
proasta a drumurilor constituie 
un real pericol pentru siguranta 
cetatenilor. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

949.  Anexa 3/15/02 – 
 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale” 
în comuna Lipovat, judeţul 
Vaslui. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

In aceasta comuna drumurile 
sunt impracticabile. Satele 
componente ale comunei sunt 
izolate, ar starea extrem de 
proasta a drumurilor constituie 
un real pericol pentru siguranta 
cetatenilor. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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950.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale” 
în comuna Bogdana (satele 
Fantana Blanarului, Verdes si 
Suceveni), judeţul Vaslui. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

In aceasta comuna drumurile 
sunt impracticabile. Satele 
componente ale comunei sunt 
izolate, ar starea extrem de 
proasta a drumurilor constituie 
un real pericol pentru siguranta 
cetatenilor 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

951.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării şi Administratiei 
Publice 
 – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale” 
în comuna Munteni de Sus, 
judeţul Vaslui. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  

In aceasta comuna drumurile 
sunt impracticabile. Satele 
componente ale comunei sunt 
izolate, ar starea extrem de 
proasta a drumurilor constituie 
un real pericol pentru siguranta 
cetatenilor 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

952.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale” 
în comuna Feresti, judeţul 
Vaslui. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

In aceasta comuna drumurile 
sunt impracticabile. Satele 
componente ale comunei sunt 
izolate, ar starea extrem de 
proasta a drumurilor constituie 
un real pericol pentru siguranta 
cetatenilor 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

953.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
– Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale” 
în comunaValeni, judeţul Vaslui 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  

In aceasta comuna drumurile 
sunt impracticabile. Satele 
componente ale comunei sunt 
izolate, ar starea extrem de 
proasta a drumurilor constituie 
un real pericol pentru siguranta 
cetatenilor. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 

954.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale” 
în comuna Miclesti (satele 
Chircesti si Popesti), judeţul 
Vaslui. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

In aceasta comuna drumurile 
sunt impracticabile. Satele 
componente ale comunei sunt 
izolate, ar starea extrem de 
proasta a drumurilor constituie 
un real pericol pentru siguranta 
cetatenilor 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

955.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
– Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale” 
în comuna Puscasii, judeţul 
Vaslui. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

In aceasta comuna drumurile 
sunt impracticabile. Satele 
componente ale comunei sunt 
izolate, ar starea extrem de 
proasta a drumurilor constituie 
un real pericol pentru siguranta 
cetatenilor. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Romania la 2 martie 2012. 
 

956.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale” 
în comuna Lazar, judeţul 
Vaslui. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

In aceasta comuna drumurile 
sunt impracticabile. Satele 
componente ale comunei sunt 
izolate, ar starea extrem de 
proasta a drumurilor constituie 
un real pericol pentru siguranta 
cetatenilor. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

957.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
şi Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale” 
în comuna Poienesti, judeţul 
Vaslui. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

In aceasta comuna drumurile 
sunt impracticabile. Satele 
componente ale comunei sunt 
izolate, ar starea extrem de 
proasta a drumurilor constituie 
un real pericol pentru siguranta 
cetatenilor 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

958.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
şi Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale” 
în comuna Ivanesti, judeţul 
Vaslui. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

In aceasta comuna drumurile 
sunt impracticabile. Satele 
componente ale comunei sunt 
izolate, ar starea extrem de 
proasta a drumurilor constituie 
un real pericol pentru siguranta 
cetatenilor 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

959.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
şi Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale” 
în comuna Pungesti, judeţul 
Vaslui 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

In aceasta comuna drumurile 
sunt impracticabile. Satele 
componente ale comunei sunt 
izolate, ar starea extrem de 
proasta a drumurilor constituie 
un real pericol pentru siguranta 
cetatenilor. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

finantarii investitiilor strategice  cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

960.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
şi Administratiei Publice – Art. 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale” 
în comuna Garceni, judeţul 
Vaslui. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

In aceasta comuna drumurile 
sunt impracticabile. Satele 
componente ale comunei sunt 
izolate, ar starea extrem de 
proasta a drumurilor constituie 
un real pericol pentru siguranta 
cetatenilor. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

961.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale  
şi Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale” 
în comuna Delesti (satele 
albesti, Harsova, Fundatura, 
Raduiesti), judeţul Vaslui 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

In aceasta comuna drumurile 
sunt impracticabile. Satele 
componente ale comunei sunt 
izolate, ar starea extrem de 
proasta a drumurilor constituie 
un real pericol pentru siguranta 
cetatenilor. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Regionale şi Administratiei 
Publice 
 

962.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale  
şi Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale” 
în comunaTanacu, judeţul 
Vaslui 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

In aceasta comuna drumurile 
sunt impracticabile. Satele 
componente ale comunei sunt 
izolate, ar starea extrem de 
proasta a drumurilor constituie 
un real pericol pentru siguranta 
cetatenilor. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 
 

963.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării şi 
Administratiei Publice  
– Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale” 
în comuna Solesti judeţul 
Vaslui 
Autori: Comisia pentru 

In aceasta comuna drumurile 
sunt impracticabile. Satele 
componente ale comunei sunt 
izolate, ar starea extrem de 
proasta a drumurilor constituie 
un real pericol pentru siguranta 
cetatenilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială nu poate fi 
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 administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare”. 
 

964.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării şi 
Administratiei Publice  
– Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Construcţia a două creşe în 
Municipiul Vaslui 
Valoare: 3.600 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Privatizarea unităţilor 
economice a dus la 
disponibilizarea multor salariaţi 
şi desfiinţarea grădiniţelor şi 
creşelor cefuncţionau pe lângă 
acestea. 
Situaţia economică este 
precară, natalitatea ridicată şi 
se impune asigurarea educaţiei 
timpurii, conform Legii educaţiei.
În aceste condiţii are loc şi 
socializarea copiilor. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 
 

965.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 557 mii lei, pentru 
finantarea obiectivului „Extindere 
sistem de alimentare cu energie 
electrica”, comuna Smirdan, 
judeţul Tulcea 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
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Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

966.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 11511,92 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Iluminat 
public prin valorificarea 
resurselor 
regenerabile, Comuna Cerna, 
Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

967.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Extindere 
iluminat public cu surse 
alternative de energie 
regenerabila, Comuna 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
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Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Mahmudia, Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

finantarii investitiilor strategice respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

968.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 352000 lei pentru 
finantarea obiectivului Alimentare 
cu energie electrică staţie de 
pompare apă localitatea 
Casimcea judeţul Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

969.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 200 mii lei pentru 
finantarea obiectivului Reabilitare 
iluminat public comuna Turcoaia, 
Jud Tulcea 
Autori: Comisia pentru 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
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Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

970.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 50 mii lei pentru 
finantarea obiectivului Alimentare 
cu energie electrica piata 
comunala comuna Turcoaia, Jud 
Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

971.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Punct de 
informare turistica” comuna 
Mahmudia Jud. Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
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 echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

 Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

972.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4.800 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Parc 
acvatic” - cofinantare locala, 
comuna Mahmudia Jud. Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

973.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1. 000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Asfaltare 
străzi comunale Comuna 
Mahmudia, Jud. Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 977 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

974.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 46 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului SF, Studii 
geotehnice, 
ridicari Topo, Reabilitare strazi 
Sat. 
Camena, Comuna Baia, Judet: 
Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Obiectiv de investitie in 
continuare cu finalizare achiztia 
statiei de epurare 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

975.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 1500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare strazi, Sat Camena, 
Comuna Baia, Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Continuare obiectiv de investitie 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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- 978 -

Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

976.   
Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

se alocă suma  de 2000 mii lei 
pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare strazi Sat. Panduru, 
Comuna Baia, Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Biserica este construita in anul 
1897 si reprezinta a doua 
constructie ca inaltime din tara 
fiind folosita in al II lea razboi 
mondial ca punct de observare 
si reprezinta un edificiu cultural 
si turistic de importanta 
nationala. 
Continuare obiectiv de investitie 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

977.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
drumurilor de 
interes local. 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare strazi Sat Caugagia,
Comuna Baia Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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- 979 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Romania la 2 martie 2012. 
 

978.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 5160 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drumuri 
comunale, Comuna Casimcea, 
Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Starea precara a drumurilor 
ingreuneaza circulatia pietonilor 
si face aproape imposibila 
circulatia automobilelor ceea 
pune in periclo siguranta 
cetatenilor si a circulatiei pe 
drumurile publice. 
Obiectiv nou de investitie 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

979.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Pietruire drum 
comunal, Comuna Casimcea, 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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- 980 -

Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

 

980.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 695,77 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Amenajare
prim metode alternative a 
drumurilor de interes local – 
proiect 
Pilot, Comuna Cerna, 27Judet: 
Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

981.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 5393,07 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Modernizare 
drumuri prin metode alternative, 
Comuna Cerna, Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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- 981 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Romania la 2 martie 2012. 
 

982.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 15789 mii lei pentru finanţarea
obiectivului Modernizare drum 
comunal, Comuna Mihail 
Kogalniceanu – Valea Nucarilor, 
Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

983.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 3600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drum 
comunal, Sat. Randunica 
ComunaMihail Kogalniceanu, 
Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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- 982 -

Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

984.   
Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 12674 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Extindere sistem de 
canalizare si imbunatatire calitate
strazi de pamanat prin asfaltare, 
Comuna Mihail Kogalniceanu, 
Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

985.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 3900 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drum 
comunal, Sat. Lastuni Comuna 
Mihail Kogalniceanu, Judet: 
Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 983 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

986.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Drumuri 
comunale care fac legatura cu 
DJ222C si 222K, Comuna 
Mahmudia, Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

987.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 1200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare drumuri comunale 
(6,8 km), Comuna Turcoaia, 
Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
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- 984 -

 administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

988.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 4825 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare drumuri 
agricole de exploatatie, Comuna 
Baia Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

989.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 650 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Actualizare PUG, 
Comuna Casimcea, Judet: 
Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
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 amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

990.   
Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare sistem 
de 
alimentare cu apa, Comuna 
Mihail 
Kogalniceanu, Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

991.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare foraje 
Alimentare cu apa, Comuna 
Turcoaia, Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
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unităţi ale administraţiei publice 
 

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

992.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 7000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Extindere retea de 
canalizare, Comuna Turcoaia, 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Obiectiv de investitie nou 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

993.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare camin cultural, 
Comuna Turcoaia, Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

994.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Camin 
Cultural, Sat. Razboieni, Comuna
Casimcea, Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Forajele existente sunt situate in
zona cu nitrati, pune in pericol 
sanatatea cetatenilor. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

995.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma 
de 150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului SF construire Casa 
de 
Cultura, Comuna Baia Judet: 
Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
SF existent 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

996.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 14057830 lei pentru 
finantarea obiectivului 
Modernizare 
străzi, localitatea Casimcea , 
judeţul Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

997.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 4479521 pentru 
finantarea obiectivului Înfiinţare 
sistem de colectare şi tratare a 
apelor uzate sat Casimcea, 
comuna Casimcea, judeţul 
Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

998.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 8.395 ,153 mii lei. 
pentru 
finantarea obiectivului Retea de 
canalizare menajera si statie de 
epurare, localitatea Cerna, 
judetul 
Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

999.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 5.393,07 mii lei pentru 
finantarea obiectivului Amenajare
prin metode alternative a 
drumurilor de interes local din 
comuna Cerna, judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
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 amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

1000.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 1.347,61 mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
Constructie 
Camin Cultural in localitatea 
Mircea Voda, comuna Cerna, 
judetul Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

1001.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 3420 mii lei pentru 
finantarea obiectivului Retea de 
canalizare si statie de epurare 
ape 
uzate comuna Turcoaia, Jud 
Tulcea 
Autori: Comisia pentru 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
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 administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
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credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1002.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 200 mii lei pentru 
finantarea obiectivului post trafo 
pentru Canalizare si statie de 
epunare ape uzate comuna 
Turcoaia, Jud Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
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Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1003.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 50 mii lei pentru 
finantarea obiectivului Reparatie 
bazin alimentare cu apa intrare in
comuna Turcoaia, Jud Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
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din Camera Deputatilor si Senat Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

1004.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 600 mii lei pentru 
finantarea obiectivului Reparatii 
strazi secundare in comuna 
Turcoaia, Jud Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Romania la 2 martie 2012 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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1005.  Anexa 3/15/02 –  

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 400 mii lei pentru 
finantarea obiectivului Reabilitare 
sistem public alimentare cu apa ( 
forare 2 puturi ) comuna 
Turcoaia, 
Jud Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale. 
 

1006.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 600 mii lei pentru 
finantarea obiectivului Extindere 
retea canalizare in comuna 
Turcoaia, Jud Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
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obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1007.  Anexa 3/15/02 –  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Suma necesara pentru 
finalizarea investitiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Regionale şi Turismului, cu suma 
de 4.400 mii lei, necesara pentru 
sistem de canalizare cu statie de 
epurare in loc. Sfantu-Gheorghe, 
Judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
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staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1008.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 890 mii lei, necesara pentru 
construire canalizare menajera in 
sistem centralizat si statie de 

Suma necesara pentru 
finalizarea investitiei. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
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Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

tratare ape uzate in loc. Sarichioi,
Judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
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către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1009.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 1.500 mii lei necesară pentru 
modernizarea alimentare cu apa 
sat Slava Cercheza, Comuna 
Slava Cercheza-Judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Aplicarea programului de 
modernizare a satului 
românesc. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
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propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1010.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 3.000 mii lei necesară pentru 
modernizarea si asfaltarea 
drumului comunal Beidaud- 
Neatarnarea, comuna Beidaud, 
Judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 

Prezentul drum de legatura 
dintre cele doua sate ale 
comunei Beidaud este 
impracticabil. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1008 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1011.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 1.311 mii lei necesară pentru 
alimentare cu apa sat Corugea, 
comuna Casimcea, Judetul 
Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Programul national de 
alimentare cu apa al tuturor 
localitatilor. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
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administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1012.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 2.000 mii lei necesară pentru 
reabilitare, modernizare şi utilare 
camin cultural comuna Topolog, 
Judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Se urmăreşte reabilitarea, 
modernizarea şi utilarea 
căminului cultural 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
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selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 
 

1013.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 3.300 mii lei necesară pentru 
modernizare strazi in satul 
Fagarasul Nou, comuna Topolog,
Judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Se propune imbunatatirea 
retelei stradale din satul 
Fagarasul Nou-com Topolog- 
Jud. Tulcea. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

1014.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 3.800 mii lei necesară pentru 

Se propune imbunatatirea 
retelei stradale din localitatea 
Sambata Noua-com Topolog- 
Jud. Tulcea. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
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- 1013 -

 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

modernizare strazi in localitatea 
Sambata Noua, comuna 
Topolog, 
Judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1015.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 2.400 mii lei necesară pentru 
modernizare strazi in localitatea 
Luminita, comuna Topolog, 
Judetul 
Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Se propune imbunatatirea 
retelei stradale din localitatea 
Luminita-com Topolog-Jud. 
Tulcea 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1016.  Anexa 3/15/02 –  Se propune suplimentarea Dezvoltarea si practicarea Se propune respingerea 
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- 1014 -

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

bugetului Ministerului 
DezvoltăriiRegionale şi 
Turismului, cu suma 
de 4.500 mii lei necesara pentru 
investitie noua - sala de sport, 
comuna Mihai Bravu, Judetul 
Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

sportului. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1017.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 4.500 mii lei necesara pentru 
investitie noua - sala de sport, 
comuna Beidaud Jud. Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Dezvoltarea si practicarea 
sportului. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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1018.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 4.500 mii lei necesara pentru 
investitie noua - sala de sport, 
comuna Ciucurova, Judetul 
Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Dezvoltarea si practicarea 
Sportului 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1019.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 4.500 mii lei necesara pentru 
investitie noua - sala de sport, 
comuna Dorobantu, Judetul 
Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Dezvoltarea si practicarea 
Sportului 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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din Camera Deputatilor si Senat  
1020.  Anexa 3/15/02 –  

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 5.000 mii lei necesară pentru 
extindere alimentare cu apă, oraş
Babadag, Judetul Tulcea. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Crearea unei infrastructuri 
necesară oraşului Babadag-
Jud. Tulcea şi asigurarea unor 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
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proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1021.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 1.000 mii lei necesară pentru 
reabilitarea termica a blocurilor 
din 
orasul Babadag, Judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Sporirea gradului de confort al 
locatarilor si micsorarea 
consumului de combustibil 
necesar pentru incalzirea 
acestor locuite. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1022.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 1.199 mii lei necesară pentru 
alimentare cu apă în localitatea 
Luncviţa, judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Suma este necesara pentru 
terminarea investitiei 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Romania la 2 martie 2012 

1023.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 1.000 mii lei necesară pentru 
extindere sistem alimentare cu 
apă 
sat Partizani, judetul Tulcea, 
infiinţare sistem alimentare cu 
apă 
sat Ilganii de Sus şi înfiinţare 
sistem canalizare sat Partizani, 
judetul tulcea Autori: Comisia 
pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Suma este necesara pentru 
terminarea investitiei 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1024.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 23.226 mii lei, necesara 
pentru 
reabilitare sistem rutier, oras 
Babadag, judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 

Aplicarea programului de 
modernizare pentru localitatile 
din Romania 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1020 -

 administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1025.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 4.970 mii lei, necesara pentru 
construire retea alimentare cu 
apa 
in sistem centralizat, loc. 
Sarichioi, 
sat Sabangia, judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Aplicarea programului de 
modernizare pentru localitatile 
din Romania. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1026.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 936 mii lei, necesara pentru 
alimentare cu apa, comuna 

Aplicarea programului de 
modernizare pentru localitatile 
din Romania. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
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- 1021 -

 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Bestepe, sat Baltenii de Sus, 
judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1027.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 1.341 mii lei, necesara pentru 
modernizare sistem alimentare 
cu 
apa, comuna Slava Cercheza, 
sat 
Slava Cercheza, judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Aplicarea programului de 
modernizare pentru localitatile 
din Romania 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1028.  Anexa 3/15/02 –  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Aplicarea programului de 
modernizare pentru localitatile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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- 1022 -

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Regionale şi Turismului cu suma 
de 7.183 mii lei, necesara pentru 
alimentare cu apa, comuna 
Jurilovca, sat Visna, judetul 
Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

din Romania. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1029.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 1.281 mii lei, necesara pentru 
alimentare cu apa, comuna 
Nalbant, sat Trestenic, judetul 
Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Aplicarea programului de 
modernizare pentru localitatile 
din Romania. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1030.  Anexa 3/15/02 –  Se propune suplimentarea Aplicarea programului de Se propune respingerea 
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- 1023 -

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 3.474 mii lei, necesara pentru 
sistem de canalizare si statie de 
tratare ape uzate, comuna 
Bestepe, judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

modernizare pentru localitatile 
din Romania 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1031.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 170 mii lei, necesara pentru 
reabilitare si extindere retea 
alimentare cu apa potabila in 
localitatile Mircea Voda si 
General 
Praporgescu, comuna Cerna, 
judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Aplicarea programului de 
modernizare pentru localitatile 
din Romania 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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- 1024 -

protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

1032.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 104 mii lei, necesara pentru 
poduri peste parau Recea, 
comuna 
Greci, judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Aplicarea programului de 
modernizare pentru localitatile 
din Romania. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1033.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 92 mii lei, necesara pentru 
construire retea alimentare cu 
apa 
potabila in sistem centralizat in 
localitatea I.C. Bratianu, judetul 
Tulcea. Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Aplicarea programului de 
modernizare pentru localitatile 
din Romania. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

1034.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 230 mii lei, necesara pentru 
construire baza sportiva 
multifunctionala - model tip2 
comuna Daieni, judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Finalizare investitii. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1035.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 76 mii lei, necesara pentru 
construirea baza sportiva 
multifunctionala- model tip2, 
comuna Casimcea, Judetul 
Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Finalizare investitii. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1036.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 100 mii lei, necesara pentru 
infiintare baza sportiva 
multifunctionala tip1-comuna 
Cerna, judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Finalizare investitii. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1037.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 96 mii lei, necesara pentru 
construire baza sportiva, sat 
Nicolae Balcescu, comuna 
Nalbant, judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Finalizare investitii 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat.  
 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1038.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 49 mii lei, necesara pentru 
construire baza sportiva in 
localitatea I.C.Bratianu, judetul 
Tulcea. Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Finalizare investitii 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1039.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 63 mii lei, necesara pentru 
modernizare teren fotbal, 
localitate 
Luncavita, judetul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 

Modernizare teren fotbal 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1040.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 1.000 mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
„Reabilitare si asfaltare strada 
„Preot Ştefan Carlan”, comuna 
Smirdan, Jud.Tulcea protecţiei 
mediului a Senatului 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1041.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 9.000 mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
“Modernizare drumuri 
Comunale”, comuna Smirdan 
Jud.Tulcea 
Autori: Comisia pentru 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
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unităţi ale administraţiei publice 
 

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

finantarii investitiilor strategice Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1042.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finantarea obiectivului Covor 
asfaltic DC 50 Turcoaia 
Peceneaga comuna Turcoaia, 
Jud Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1043.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1439 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Construire Retea Alimentare 
cu apa in sistem centralizat, 
Sat. Corugea, Comuna 
Casimcea, Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Obiectiv nou avand SF existent 
strazile fiind grav afectate de 
eroziune 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1044.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 5.086 mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
„înfiinţare reţea de canalizare 
si staţie de epurare” ,com 
Smirdan, jud.Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1045.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6998,4022 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
Realizarea sistemelor integrate 
de canalizare si statie de 
epurare – extinderea retelei de 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Proiect eligibil, raportat dar 
nefiind selectat pentru finantare 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
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Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

distributie apa, Comuna Chilia 
Veche, Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1046.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Modernizare sistem de 
alimentare cu apa, Comuna 
Mihail Kogalniceanu, Judet: 
Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1047.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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- 1032 -

şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Reabilitare foraje Alimentare 
cu apa, Comuna Turcoaia, 
Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1048.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 7000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Extindere retea de canalizare, 
Comuna Turcoaia, Judet: 
Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Obiectiv de investitie nou 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1049.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 200 mii lei pentru 
finantarea obiectivului post 
trafo pentru Canalizare si 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

statie de epunare ape uzate 
comuna Turcoaia, Jud Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1050.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 600 mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
Extindere retea canalizare in 
comuna Turcoaia, Jud Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1051.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 847 mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
„Reabilitare cămin cultural”, 
com Smirdan Jud.Tulcea 
Autori: Comisia pentru 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
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- 1034 -

Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1052.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.800 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Modernizare cămin Cultural 
comuna Mahmudia Jud. 
Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1053.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Reabilitare si modernizare 
camin cultural, Comuna 
Turcoaia, Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
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 amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1054.  Anexa 3/15/02 –  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
 – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului SF 
construire Casa de Cultura, 
Comuna Baia Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
SF existent 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1055.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat 
 Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice,  
cu suma de 7672 mii lei pentru 
extinderea şi reabilitarea reţelei 
de 
canalizare ape uzate menajere în
fază de studiu de fezabilitate din 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
vieţii locuitorilor 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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localitatea Zimnicea, jud. 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1056.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice cu suma 
de 52 mii lei, pentru 
reabilitarea drumului comunal din 
comuna Frumoasa, jud. 
Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
vieţii locuitorilor din comuna 
Frumoasa. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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1057.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice  
 
cu suma de 3000 mii lei, pentru 
asfaltarea a 16,5 km de drum 
comunal în comuna Fântânele, 
jud. 
Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
vieţii locuitorilor din comuna 
Fântânele. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1058.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice  
 
cu suma de 350 mii lei pentru 
continuarea construirii grădiniţei 
din com. Fântânele, jud. 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

pentru 
continuarea construirii grădiniţei 
din com. Fântânele, jud. 
Teleorman 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1059.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice  
cu suma de 54 mii lei pentru 
finalizarea construcţiei bazei 
sportive din localitatea 
Frumoasa, 
jud. Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

În prezent lucrările de 
construcţie sunt sistate datorită 
lipsei fondurilor  
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1060.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 

Obiectiv de investitii 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administratiei Publice 
 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice  
 
cu suma de 10900 mii lei, pentru 
construcţia sistemului de 
alimentare cu apă, canalizare şi 
staţie de epurare apă în comuna 
Seaca şi satul Năvodari, jud. 
Teleorman,  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice. 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1061.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice  
 
cu suma de 250 mii lei, pentru 
construcţia sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare 
în 
comuna Izvoarele, jud. 
Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
vieţii locuitorilor din comuna 
Izvoarele, care nu dispun de 
sistem de apă şi canalizare 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Romania la 2 martie 2012 

1062.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice  
 
cu suma de 700 mii lei, pentru 
construcţia sistemului de 
alimentare cu apă, canalizare şi 
staţie de epurare apă în comuna 
Fântânele, jud. Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
vieţii locuitorilor din comuna 
Fântânele, care nu dispun de 
sistem de apă şi canal, şi nici de
staţie de epurare a apei. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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1063.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice  
 
cu suma de 8800 mii lei, pentru 
construcţia sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare 
în 
comuna Ţigăneşti, jud. 
Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
vieţii locuitorilor din comuna 
Ţigăneşti, care nu dispun de 
sistem de apă şi canalizare 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1064.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice  
 
cu suma de 900 mii lei, pentru 
construcţia bazei sportive în 
comuna Ţigăneşti, jud. 
Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
vieţii locuitorilor din comuna 
Ţigăneşti, care nu dispun de 
sistem de apă şi canalizare 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1065.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 541,183 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
Reabilitare şi lărgire carosabil 
str. Dunării tronson cuprins 
între str. Dorobanţi şi B-dul 
Comercial, municipiul Roşiori 
de Vede, jud. Teleorman  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Se propune 
Respingerea 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1066.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
obiectivul Modernizare drum 

Proiect, studiu de fezabilitate 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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 de interes local, com. Buzescu, 
jud. Teleorman (cooperare 
transfrontalieră graniţa 
România-Bulgaria) 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1067.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 410 mii lei pentru 
obiectivul Modernizare drum 
de interes local, com. 
Năsturelu, jud. Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1068.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4.853 mii lei pentru 

Studiu de fezabilitate 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1044 -

Administratiei Publice 
 

obiectivul Modernizarea 8,5 km 
drumuri de acces către 
exploataţiile agricole din com. 
Buzescu, jud. Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1069.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4.764,868 mii lei 
pentru obiectivul Modernizarea 
Infrastructurii de acces către 
exploataţiile agricole din com. 
Năsturelu, jud. Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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1070.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
13.000 mii lei pentru 
construcţia a 60 de locuinţe 
sociale , mun Roşiori de Vede, 
jud Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Suma este necesară pentru 
realizarea unui ansamblu de 
locuinţe sociale. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1071.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3.141,474 mii lei 
pentru obiectivul Sistem 
centralizare de canalizare de 
ape uzate menajere, com. 
Năsturelu, jud. Teleorman  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
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1072.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 250 mii lei pentru 
obiectivul Alimentare cu apă, 
Pietroşani, jud. Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1073.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de164 mii lei pentru 
obiectivul Alimentare cu Apă în 
Sistem Centralizat, Poroschia, 
jud. Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1074.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii pentru 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administratiei Publice 
 

obiectivul Canalizare menajeră 
şi Staţie Epurare, Poroschia, 
jud. Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1075.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.003 mii lei pentru 
obiectivul Înfiinţare reţea de 
canalizare şi staţie de epurare 
a apelor menajere în satele 
Ciolăneştii din Deal şi 
Ciolăneştii din Vale, comuna 
Ciolăneşti, jud. Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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1076.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru proiectărea planului de 
modernizare a DC 143 din 
comuna Bertea, judeţul Prahova, 
cu suma de 200 000 lei 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
dezvoltărea infrastructurii în 
vederea facilitării accesului în 
mediul rural.Necesitatea creării 
unor condiţii decente de trai 
pentru locuitorii din mediul rural. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1077.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
construirea drumurilor laterale 
ale Comunei Aluniş,judeţul 
Prahova, cu suma de 100 000 
lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
dezvoltăriea infrastructurii în 
vederea facilitarii accesului în 
mediul 
rural. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Romania la 2 martie 2012 

1078.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru consolidarea DC 14  şi 
amenajarea albiei Pârâului 
Vărbilău în zona afectată de 
inundaţii a comunei Ştefeşti, 
judeţul Prahova, cu suma de 
3.600.000 lei. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asigurărea infrastructurii 
necesare condiţiilor decente de 
trai pentru locuitorii comunei. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1079.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru amenajarea drumului de 
acces la Baza Sportivă din sat 
Găvănel, comuna Dumbrăveşti, 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
facilitărea accesului 
la dispozitivele de interes 
general construite în comună. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
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unităţi ale administraţiei 
publice 

judeţul Prahova, cu suma de 
10.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1080.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru modernizarea drumurilor 
de pe raza comunei Vărbilău, 
judeţul Prahova, cu suma de 300 
000 lei. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
dezvoltărea infrastructurii în 
vederea facilitării accesului în 
mediul rural. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1081.  Anexa nr. 3/15/02 Se propune suplimentarea sumei Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru repararea trotuarelor de-a 
lungul drumului judeţean de pe 
raza Comunei Păulesti, judeţul 
Prahova, 50.000 lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

amendamentului pentru 
necesitatea asigurării 
transportului pietonal în condiţii 
de maximă siguranţă şi la 
standarde moderne 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1082.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru continuarea lucrărilor de 
asfaltare a drumurilor comunale 
de pe raza Comunei Bertea, 
judeţul Prahova, cu suma de 
200.000 lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
dezvoltărea 
infrastructurii în vederea 
facilitării accesului în mediul 
rural. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

1083.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru efectuarea lucrărilor 
necesare de fluidizare a traficului 
din Municipiul Ploieşti, judeţul 
Prahova, cu suma de 500 000 
lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
asigurărea unor condiţii de 
maximă siguranţă şi eficienţă 
ale traficului în Municipiul 
Ploieşti. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1084.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul 
Prahova, pentru modernizarea 
drumurilor locale si amenajarea 
de trotuare (etapa a II-a si a IIIa) 
din comuna Dumbravesti, 
judeţul Prahova, cu suma de 
690.000 lei 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
dezvoltărea infrastructurii in 
vederea facilitării accesului in 
mediul 
rural. Necesitatea creării unor 
condiţii decente de trai pentru 
locuitorii din mediul rural. 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1085.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru construirea a 3 km de 
reţea din cadrul proiectului de 
extindere a reţelei de apa din 
comuna Bertea, judeţul Prahova, 
cu suma de 300.000 lei. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului in vederea 
asigurării deservirii cu apa 
potabila curenta a populaţiei din 
comuna si necesitatea creării 
infrastructurii necesare. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1086.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul 
Prahova, pentru realizarea 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea bunelor condiţii de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

proiectului tehnic in vederea 
fluidizării traficului rutier pe 
tronsonul DNIA si DNIB de pe 
raza comunei Blejoi, judeţul 
Prahova. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

trafic intr-un punct nodal si 
evitarea incidentelor rutiere care
apar pe respectivul tronson. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1087.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru reabilitare DC11C 
comunele Bustenari si 
Cosminele, jud Prahova, cu 
suma de 9000 lei. 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuare obiectiv de 
investitii HG 577/1997 
Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 

1088.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 1.038 mii lei pentru Proiect 
integrat "Modernizare drumuri in 
com. Baba Ana", 
"Extinderecanalizare in com. 
Baba Ana", 
""Extindere sisteme alimentare 
cu 
apa satele Baba Ana si 
Conduratu", "Reabilitare si 
extindere în comuna Baba Ana, 
Judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Proiect 
integrat "Modernizare drumuri in 
com. Baba Ana", 
"Extinderecanalizare in com. 
Baba Ana", 
""Extindere sisteme alimentare 
cu 
apa satele Baba Ana si 
Conduratu", "Reabilitare si 
extindere în comuna Baba Ana, 
Judeţul Prahova 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1089.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 

Se aloca suma  
de 472 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor la Baza Sportivă, Tip II -
Comuna Baba Ana, Judetul 
Prahova. 

continuarea 
lucrărilor la Baza Sportivă, Tip II 
- 
Comuna Baba Ana, Judetul 
Prahova. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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unităţi ale administraţiei 
publice 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1090.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 300 mii lei pentru construire 
trotuar pietonal, sat Baba Ana, 
comuna Baba Ana Judeţul 
Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru construire 
trotuar pietonal, sat Baba Ana, 
comuna Baba Ana Judeţul 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1091.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 150 mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor la Centrul sportiv, 
comuna Călugăreni, Judeţul 
Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

pentru finalizarea 
lucrărilor la Centrul sportiv, 
comuna Călugăreni, Judeţul 
Prahova. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1092.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 1000 mii lei, pentru pietruire şi 
asfaltare drumuri locale comuna 
Călugăreni Judeţul Prahova  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

pentru pietruire şi 
asfaltare drumuri locale comuna 
Călugăreni Judeţul Prahova  
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1093.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 1000 mii lei pentru asfaltare 
D.J. 103 S (3 km) comuna 
Colceag, Judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

pentru asfaltare 
D.J. 103 S (3 km) comuna 
Colceag, Judeţul Prahova 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1094.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 1000 mii lei pentru lucrări de 
construcţie la Grădiniţa din satul 
Meri, comuna Drăgăneşti, 
Judeţul 
Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru lucrări de 
construcţie la Grădiniţa din satul 
Meri, comuna Drăgăneşti 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1095.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 650 mii lei pentru lucrări de 
Asfaltare D.C. 81 (Ciupelnita - 
Belciug) - 2 km, comuna 
Draganesti, Judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

pentru lucrări de 
Asfaltare D.C. 81 (Ciupelnita - 
Belciug) - 2 km, comuna 
Draganesti, Judeţul Prahova 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
1096.  Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 3300 mii lei pentru lucrări de 
extindere alimentare cu apă şi 
sistem centralizat de canalizare 
în 
comuna Fântânele, Judeţul 
Prahova - realizat 18%. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru lucrări de 
extindere alimentare cu apă şi 
sistem centralizat de canalizare 
în 
comuna Fântânele, Judeţul 
Prahova 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1097.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 1200 mii lei pentru construire 
Sală de sport - Comuna Fulga, 
judet Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru construire 
Sală de sport - Comuna Fulga, 
judet Prahova. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1098.  Anexa nr. 3/15/02 Se aloca suma  pentru modernizare Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

de 600 mii lei pentru modernizare
drum clasificat D.C. 74 comuna 
Fulga, Judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

drum clasificat D.C. 74 comuna 
Fulga, Judeţul Prahova 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1099.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 500 mii lei pentru modernizare
drumuri locale comuna Fulga, 
Judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru modernizare 
drumuri locale comuna Fulga, 
Judeţul Prahova. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1100.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se aloca suma  
de 100 mii lei pentru 
reactualizare PUG în comuna 
Fulga, Judeţul 
Prahova. 
Autori: Comisia pentru 

pentru reactualizare PUG în 
comuna Fulga, Judeţul 
Prahova. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
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- 1061 -

publice administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

finanţării investiţiilor strategice 
 

respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1101.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 8417 mii lei pentru: Proiect 
integrat de alimentare cu apă, 
staţie de tratare, canalizare şi 
staţie de epurare în comuna 
Gherghiţa, Judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Proiect 
integrat de alimentare cu apă, 
staţie de tratare, canalizare şi 
staţie de epurare în comuna 
Gherghiţa, Judeţul Prahova. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1102.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 248 mii lei pentru lucrări de 
extindere reţea electrică comuna 
Gura Vadului, Judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

pentru lucrări de 
extindere reţea electrică 
comuna 
Gura Vadului, Judeţul Prahova 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1103.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 252 mii lei pentru modernizare
drumuri locale comuna Gura 
Vadului, Judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru modernizare 
drumuri locale comuna Gura 
Vadului, Judeţul Prahova. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1104.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 400 mii lei pentru Baza 
Sportivă 
(Ordonanţa de Guvern nr. 
7/2006) 
- Comuna Jugureni, Judetul 
Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

pentru Baza Sportivă 
(Ordonanţa de Guvern nr. 
7/2006) 
- Comuna Jugureni, Judetul 
Prahova. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1063 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

1105.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 100 mii lei pentru 
modernizarea 
a 10 km. De drumuri locale 
comuna Jugureni, Judeţul 
Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru modernizarea 
a 10 km. De drumuri locale 
comuna Jugureni, Judeţul 
Prahova. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1106.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 250 mii lei pentru lucrări de 
construire poduri si podete 
(restanta de plata - Ordonanţa de
Guvern nr. 7 - din 2009), comuna 
Jugureni, Judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

pentru lucrări de construire 
poduri si podete 
(restanta de plata - Ordonanţa 
de 
Guvern nr. 7 - din 2009), 
comuna 
Jugureni, Judeţul Prahova. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

1107.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 30000 mii lei pentru construire
centrală fotovoltaică în localitatea
Mizil, Judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru construire 
centrală fotovoltaică în 
localitatea 
Mizil, Judeţul Prahova 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1108.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 8400 mii lei pentru 
modernizare 
staţie epurare şi reţea apă-canal 
în 
oraşul Mizil, Judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru modernizare 
staţie epurare şi reţea apă-canal 
în 
oraşul Mizil, Judeţul Prahova 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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1109.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 1720 mii lei pentru lucrări de 
finalizare la centrul sportiv, 
comuna Olari, Judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru lucrări de 
finalizare la centrul sportiv, 
comuna Olari, Judeţul Prahova 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1110.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 12600 mii lei pentru înfiinţare 
reţea alimentare cu apă şi sistem 
centralizat de canalizare în 
comuna Râfov, Judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru înfiinţare reţea 
alimentare cu apă şi sistem 
centralizat de canalizare în 
comuna Râfov, Judeţul Prahova 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1111.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 

Se aloca suma  
de 400 mii lei pentru construire 2 
miniterenuri de fotbal - Comuna 
Râfov, judet Prahova. 

pentru construire 2 
miniterenuri de fotbal - Comuna 
Râfov, judet Prahova. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
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Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1112.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 1000 mii lei pentru 
modernizare 
1,8 km drumuri locale comuna 
Râfov, Judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru modernizare 
1,8 km drumuri locale comuna 
Râfov, Judeţul Prahova 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1113.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 7000 mii lei pentru Proiect 
integrat de alimentare cu apă, 
staţie de tratare, canalizare şi 
staţie de epurare în comuna 
Sălciile, Judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

pentru Proiect 
integrat de alimentare cu apă, 
staţie de tratare, canalizare şi 
staţie de epurare în comuna 
Sălciile, Judeţul Prahova 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţării investiţiilor strategice 
 

Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1114.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 400 mii lei pentru construire 
Baza Sportiva - Comuna Vadu 
Săpat, judet Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru construire 
Baza Sportiva - Comuna Vadu 
Săpat, judet Prahova. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1115.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma  
de 350 mii lei pentru refacere 
pod, 
comuna Vadu Sapat, Judeţul 
Prahova – (Susţinere pe 
Ordonanţa de Guvern nr. 7/2006)
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

pentru refacere pod, 
comuna Vadu Sapat, Judeţul 
Prahova 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1116.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Construire sală de sport cu 
450 locuri in satul Blejoi, 
comuna Blejoi, judeţul Prahova 
Valoare: 9000000 RON 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sala de sport este necesară 
pentru promovarea activitatillor 
sportive şi social-culturale 
pentru locuitorii de toate 
vârstele ale comunei. –  
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1117.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Canalizare menajeră, 6 km, şi 
staţie de epurare comuna 
Blejoi, judeţul Prahova 
Valoare: 5000000 RON 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Dezvoltarea comunei Blejoi în 
periurbanul oraşului Ploieşti 
impune ridicarea standardului 
de viaţă al locuitorilor comunei, 
urmând să deservească circa 
1500 gospodării – S.F. întocmit 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1118.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Alimentarea cu apă a satelor 
Cosmina de Jos, Cosmina de 
Sus şi Poiana Trestiei, comuna 
Cosminele, judeţul Prahova 
Valoare: 1300000 RON 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Alimentarea cu apă este 
necesară, urmând să 
deservească 350 gospodării – 
S.F. întocmit.  
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1119.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Zid de sprijinire pe Uliţa 
Oneţilor în punctul „Sima 
Dumitru”, sat Cosmina de Sus, 
pârâul „Scutăreasca”, comuna 
Cosminele, judeţul Prahova 
Valoare: 80000 RON 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

In urma precipitaţiilor 
abundente din ultimii ani, malul 
pârâului Scutăreasca a 
alunecat, punând în pericol 
accesul spre gospodăriile ce se 
află de-a lungul său, zidul de 
sprijinire fiind necesar 
pentrustoparea în viitor a 
procesului 
de alunecare a terenului.  
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 

1120.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Reabilitarea Sălii Polivalente 
din oraşul Plopeni, judeţul 
Prahova 
Valoare: 5000000 RON 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sala Polivalentă din Plopeni a 
fost construită în anul 1987 şi 
de atunci nu a fost efectuată 
nicio reparaţie capitală. 
Reabilitarea acesteia este 
necesară deoarece în ultimii ani 
au fost făcute doar lucrări de 
reparaţii curente.  
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1121.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Extindere cartiere de locuit cu 
infrastructura aferentă, oraşul 
Plopeni, judeţul Prahova 
Valoare: 1200000 RON 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea urbanistică a 
orşului Plopeni impune 
construirea de locuinţe noi 
pentru familiile tinere şi 
specialiştii U.M.Plopeni  
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1122.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se aloca suma de 
2.000 mii 
lei finalizare trotuare, comuna 

Creşterea gradului de siguranţă 
al locuitorilor din zonă. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Tomşani, jud Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1123.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 4.000 mii 
lei pentru modernizare 
drumuri , comuna Tomşani, jud 
Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă 
al locuitorilor din zonă. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1124.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 3,000 mii lei 
pentru asfaltare străzi 
laterale, comuna Gornet 
Cricov, jud Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă 
al locuitorilor din zonă. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1125.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 4000 mii lei 
pentru 
realizarea investitiei trotuare 
sat Magureni, jud. Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investitie noua 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1126.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 200 mii lei 
pentru 
reabilitare drum comunal 133, 
comuna Telega, jud. Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Continuarea investitiei pe situatii 
de urgenta din cauza 
alunecarilor de teren. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
1127.  Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 1800 mii lei 
pentru 
reabilitare drum comunal 115 
B, comuna Magureni, jud. 
Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Parteneriat cu Consiliul 
Judetean Prahova. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1128.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 500 mii lei 
pentru 
reabilitare drum comunal 5 
Telega-Melicesti, comuna 
Telega, jud. Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuarea investitiei 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1129.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se aloca suma de 355 mii lei 
pentru 

Continuarea investitiei 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

pietruire si asfaltare drumuri 
comunale Floresti, 
jud. Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1130.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 310 mii lei 
pentru 
amenajare alei blocuri noi, 
blocuri vechi si camin de 
nefamilisti, comuna Floresti, 
jud. Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuarea investitiei 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1131.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 

Se aloca suma de 200 mii lei 
pentru 
refacere alei pietonale zona 
blocuri, oras Baicoi, jud. 

Obiectiv nou de investitie. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
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Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1132.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 500 mii lei 
pentru 
asfaltare drumuri comunale, 
comuna Cocorastii Mislii, jud. 
Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuarea investitiei 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1133.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 1500 mii lei 
pentru 
reabilitare trotuare si executie 
trotuare noi, Baicoi, jud. 
Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Continuare investitie. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1134.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 1000 mii lei 
pentru 
executie asfaltare strazi, 
Baicoi, jud. Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare investitie. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1135.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 200 mii lei 
pentru 
executie teren polivalent de 
sport si instalatie de nocturna, 
comuna Floresti, jud. Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Continuare obiectiv de investitii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1136.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 1000 mii lei 
pentru 
teren sport minifotbal cu 
vestiare si utilitati, sat 
Magureni, jud. Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investitie noua 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1137.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 500 mii lei 
pentru parcuri si locuri de joaca 
pentru copii, sat Magureni,jud. 
Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investitie noua 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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1138.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 200 mii lei 
pentru 
parcuri si locuri de joaca 
pentru copii, satele Bordeni, 
Mislea si Scorteni , comuna 
Scorteni,jud. Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investitie noua 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1139.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 1600 mii lei 
pentru 
teren fotbal cu vestiare, utilitati, 
gazon, tribune, sat 
Magureni,jud. Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investitie noua 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1140.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se aloca suma de 2500 mii lei 
pentru 

Investitie noua 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

executie Sala de sport comuna 
Filipestii de Padure,jud. 
Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1141.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se alocă suma de 43 mii lei 
pentru construirea unui Centru 
de Informare Turistică în 
localitatea Azuga, judeţul 
Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1142.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 

Se aloca suma de 200 mii lei 
pentru 
canalizare strada Garii, 
comuna 
Floresti, jud. Prahova 

Continuarea investitiei. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
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unităţi ale administraţiei 
publice 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1143.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru 
extindere capacitate 
inmagazinare apa potabila 
rezervor II-500mc.la 
gospodaria de apa Novacesti, 
comuna Floresti, jud. Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Continuarea investitiei 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1144.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 

Se aloca suma de 125 mii lei 
pentru 
executie alimentare cu apa si 
canalizare str. Frunzei, Blocuri 
Noi, comuna Floresti, jud. 

Continuarea investitiei. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
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unităţi ale administraţiei 
publice 

Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1145.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 700 mii lei 
pentru 
finalizare canalizare în comuna 
Bucov, jud Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea gradului de comfort 
al locuitorilor din localitate. 
Continuare obiectiv de investitii 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1146.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 200 mii lei 
pentru 
înlocuire ţeava alimentare apă 
în loc. Albeşti, comuna Albeşti 
Paleologu, jud Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Creşterea gradului de comfort al 
locuitorilor din localitate şi 
creşterea calităţii vieţii acestora 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1147.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 9000 mii lei 
pentru 
realizare sistem de canalizare 
în sat Magureni, jud. Prahova. 
 

Investitie noua. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1148.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 400 mii lei 
pentru 
constructie rezervor apa 
potabila Baicoi, jud. Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Investitie noua. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1149.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 80 mii lei 
pentru 
canalizare menajera la 
stabilimentul cainilor 
comunitari comuna Floresti, 
jud. Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investitie noua 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie  
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1150.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 500 mii lei 
necesari 
cofinantarii realizarii 
obiectivului canalizare si statie 
de epurare in comuna 
Cocorastii Mislii, jud. Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 

Investitie noua. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

1151.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se aloca suma de 2000 mii lei 
pentru 
reabilitare retea apa sat 
Magureni, jud. Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Necesitatea crearii retelei 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de locuire in mediul 
rural. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1152.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 4500 mii lei 
pentru 
retea canalizare si statie de 
epurare comuna Scorteni, jud. 
Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investitie noua, fonduri 
europene. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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1153.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 150 mii lei 
extindere 
alimentare apă, comuna 
Albeşti Paleologu, jud Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea gradului de comfort 
al locuitorilor din localitate şi 
creşterea calităţii vieţii acestora. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1154.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 1.000 mii lei 
pentru 
alimentare cu apa în extindere 
alimentare apă, comuna 
Tomşani, jud. Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea gradului de comfort 
al locuitorilor din localitate şi 
creşterea calităţii vieţii acestora 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1155.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 

Se aloca suma de 4,600 mii lei 
pentru 
înfiinţare reţea canalizare, 
comuna Gornet- Cricov, jud. 

Obiectiv nou de investitii cu 
impact social 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
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Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1156.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 10.000 mii lei 
pentru 
reţea de canalizare cu staţie 
de epurare, comuna Tomşani, 
jud Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii cu 
impact social. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1157.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 500 mii lei 
pentru 
reabilitare Camine culturale 
Satul Mislea si satul Bordeni, 
comuna Scorteni, jud Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Continuare obiectiv investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1158.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 1200 mii lei 
pentru 
executie sala de festivitati 
“Micul Trianon” Floresti, jud. 
Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1159.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 2000 mii lei 
pentru 
Camin Cultural Cocorastii Mislii 
si sala de festivitati, jud. 
Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1160.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 1000 mii lei 
pentru 
reabilitare Camin cultural 
Cocorastii Caplii, comuna 
Magureni, jud Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investitie noua. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1161.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 1200 mii lei 
pentru 
reabilitare Camin cultural Satul 
Banului, comuna Magureni, jud 
Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 

Investitie noua. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

1162.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 400 mii lei 
pentru 
construire Camin cultural Satul 
Scorteni, comuna Scorteni, jud 
Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investitie noua cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1163.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu 
suma de 900 mii lei pentru 
construire primărie, există proiect 
întocmit în comuna Drăgăneşti, 
Judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 

pentru 
construire primărie, există 
proiect 
întocmit în comuna Drăgăneşti, 
Judeţul Prahova. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

1164.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  cu 
suma de 250 mii lei pentru lucrări 
de extindere primărie comuna 
Gura Vadului, Judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru lucrări 
de extindere primărie comuna 
Gura Vadului, Judeţul Prahova 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1165.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu 
suma de 400 mii lei pentru 
proiectul de reabilitare primărie 
(lucrare începută) comuna 
Jugureni, Judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

pentru 
proiectul de reabilitare primărie 
(lucrare începută) comuna 
Jugureni, Judeţul Prahova. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

1166.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  cu 
suma de 600 mii lei pentru 
proiecte de dezvoltare a 
capacităţii administrative în 
localitatea Mizil, Judeţul Prahova.
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru 
proiecte de dezvoltare a 
capacităţii administrative în 
localitatea Mizil, Judeţul 
Prahova 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1167.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune alocarea sumei de 
3299,77 mii lei pentru realizarea 
obiectivului: ,,Reabilitare Bazin 
de Înot Olimpic”, Municipiul Alba 
Iulia, jud. Alba 
 
 
 
 
 
 

Finalizarea obiectivului de 
reabilitare a Bazinului de Înot 
Olimpic. Menţionăm că la 
această dată obiectivul este 
realizat în proporţie de 70%, 
fiind executate toate elementele 
structurale şi parte din finisaje şi 
instalaţii. 
Finalizarea investiţiei este 
necesară pentru asigurarea 
desfăşurării optime a activităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1092 -

 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

sportive din localitate. Nevoia 
unui spaţiu adecvat pentru 
pregătirea echipelor sportive de 
performanţă. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013 

 

1168.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune alocarea sumei de 
4.225,74 mii lei pentru finalizarea 
obiectivului: 
Locuinţe Sociale - Municipiul 
Alba Iulia - „Programul 
construcţiilor de locuinţe sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi din 
locuinţele retrocedate” conform 
O.U.G. nr. 74/2007  

Finalizarea obiectivului de 
construire de locuinţe sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi din 
locuinţele retrocedate. 
 
Menţionăm că obiectivul 
cuprinde realizarea a 75 de 
apartamente repartizate pe trei 
blocuri A1, A2 şi A3, în mod 
egal, câte 25 apartamente pe 
fiecare bloc, ale căror lucrări au 
fost începute în anul 2009, 
ultimul termen propus pentru 
finalizare fiind 13.07.2013. 
Până în prezent sunt finalizate 
şi repartizate populaţiei doar 25 
apartamente din blocul A3, 
blocul A1 fiind executat în 
proporţie de 76% şi blocul A2 în 
proporţie de 42%. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
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Publice pe anul 2013. 
1169.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Restaurare, însănătoşire, 
amenajare şi schimbare 
destinaţie în sediu Primărie 
Zlatna, judeţul Alba – Clădire 
Piaţa Unirii, nr. 1. 
Se propune alocarea sumei de 
1700 mii lei. 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Restaurare, însănătoşire, 
amenajare şi schimbare 
destinaţie în sediu Primărie 
Zlatna, judeţul Alba – Clădire 
Piaţa Unirii, nr. 1 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

1170.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 700,02 mii lei 
pentru reabilitare reţea apă 
potabilă în sat Deal, com. Câlnic, 
jud. Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma solicitată este necesară 
pentru reabilitarea reţelei de 
apă, întreruptă din lipsă de 
fonduri. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Administraţiei 
Publice pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
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canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1171.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 50,02 mii lei 
pentru realizarea a două locuri 
de joacă pentru copiii din 
comuna Doştat, judeţul Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea locurilor de 
joacă pentru copii.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

1172.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocaraea sumei de 5.000,01 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 
apă şi canalizare în comuna 
Roşia de Secaş, judeţul Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Alocarea sumei este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 
 
 
Sursa: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice pe anul 
2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
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cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
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Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1173.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 250,02 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
comunal în  sat Tău, com. Roşia 
de Secaş, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Alocarea sumei este necesară 
pentru modernizarea drumului 
comunal.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice pe anul 2013. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1174.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 50,03 mii lei 
pentru reabilitare dispensar 
uman în sat Roşia de Secaş, 
com. Roşia de Secaş, jud.Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Alocarea sumei este necesară 
pentru reabilitarea dispensarului 
uman. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
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Regionale şi Administratiei 
Publice 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

1175.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 200,02 mii lei 
pentru modernizarea drumurilor 
comunale şi a rigolelor în com. 
Cergău, jud. Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Alocarea sumei este necesară 
pentru modernizarea drumului 
comunal.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1176.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 1.200,01 mii 
lei pentru extinderea reţelei de 
apă-canal în sat Gârbova, com. 
Gârbova, jud. Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Alocarea sumei este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor, 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1177.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 500,04mii lei 
pentru reţeaua de apă în sat 
Reciu, com. Gârbova, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Alocarea sumei este necesara 
pentru finalizarea lucrarilor, 
ntrerupte din lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
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programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale. 
 

1178.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 600,01 mii lei 
pentru terminarea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de epurare 
în com. Crăciunelul de Jos, jud. 
Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru continuarea lucrărilor, 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
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sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1179.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Modernizare Spital de Urgenţă 
Alba Iulia 
Se propune alocarea sumei de 
26.210,01 mii lei. 

Modernizare Spital de Urgenţă 
Alba Iulia 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
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Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013 

în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

1180.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Organizarea unui Centru de 
recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrică Sâncrai 
Se propune alocarea sumei de 
9.000,02 mii lei. 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Organizarea unui Centru de 
recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrică Sâncrai 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

1181.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Organizarea unui Centru de zi 
destinat persoanelor cu afecţiuni 
neuropsihice 
Se propune alocarea sumei de 
9.000,05 mii lei 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Organizarea unui Centru de zi 
destinat persoanelor cu 
afecţiuni neuropsihice 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

1182.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 Captarea de noi surse de apă – Captarea de noi surse de apă – Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

oraş Abrud 
Se propune alocarea sumei de 
1.500,01 mii lei 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

oraş Abrud 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013 

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

1183.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Canalizare menajeră şi staţie de 
epurare, sat Răhău, Mun. Sebeş 
Se propune alocarea sumei de 
7.326,74 mii lei 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Canalizare menajeră şi staţie de 
epurare, sat Răhău, Mun. 
Sebeş 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
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uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
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administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1184.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Reparaţii capitale la Colegiul 
National Inochentie Micu Clain – 
Blaj 
Se propune alocarea sumei de 
13.307,98 mii lei 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Reparaţii capitale la Colegiul 
National Inochentie Micu Clain – 
Blaj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

1185.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Reabilitare termică, reabilitare 
instalaţii electrice, termice, 
sanitare şi contruire acoperiş tip 
şarpantă la clădirea Centrului 
Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă 
Alba Iulia 
Se propune alocarea sumei de 
4.783,26 mii lei 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Reabilitare termică, reabilitare 
instalaţii electrice, termice, 
sanitare şi contruire acoperiş tip 
şarpantă la clădirea Centrului 
Şcolar Pentru Educaţie 
Incluzivă Alba Iulia 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
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pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 
 

1186.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Reabilitarea, extinderea si 
modernizarea infrastructurii 
utilităţilor publice urbane in 
cartierul "Lucian Blaga" 
Se propune spre alocare suma 
de 10.690,63 mii lei 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 

Reabilitarea, extinderea si 
modernizarea infrastructurii 
utilităţilor publice urbane in 
cartierul "Lucian Blaga" 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
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Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Publice pe anul 2013 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

1187.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Modernizare Spital de Urgenţă 
Alba Iulia 
Se propune alocarea sumei de 
26.210,01 mii lei. 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizare Spital de Urgenţă 
Alba Iulia 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

1188.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Organizarea unui Centru de 
recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrică Sâncrai 
Se propune alocarea sumei de 
9.000,02 mii lei. 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Organizarea unui Centru de 
recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrică Sâncrai 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

1189.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2238 mii Lei pentru 
construcţie pod peste Valea Mitii 
din judeţul Sălaj. 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii menţionat. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
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unităţi ale administraţiei 
publice 

 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 
 
 

propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013. 
 

1190.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii Lei pentru 
construcţie pod peste râul 
Crasna din comuna Cizer, judeţul
Sălaj. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii menţionat. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

1191.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1147 mii Lei pentru 
construcţie poduri peste Valea 
Agrijului şi Pârâul Lupuleţ, în 
satele Buciumi şi Bodia, comuna 
Buciumi, judeţul Sălaj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii menţionat. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013. 
 

1192.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
60 mii Lei pentru realizarea 
Planului Urbanistic General al 
comunei Zimbor, judeţul Sălaj. 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Această sursă este necesară 
pentru finalizarea obiectivului 
de investiţii. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1114 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

 

1193.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 250 mii Lei pentru 
următorul obiectiv de 
investiţii: 
- Finalizare lucrare alimentare 
cu apă, comuna Benesat,judeţul 
Sălaj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sursă este necesară 
pentru finalizarea obiectivului 
de investiţii. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1194.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 156 mii Lei pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
- Realizare lucrare alimentare 
cu apă, comuna Cizer, judeţul 
Sălaj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sursă este necesară 
pentru finalizarea obiectivului 
de investiţii. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 



 
 
Nr. 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1195.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 42500 mii Lei pentru 
realizarea proiectului de 
alimentare cu apă şi canalizare 
în comuna Buciumi, judeţul 
Sălaj 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1196.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Construire Cămin Cultural în 
comuna Zimbor , jud. Sălaj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul acestei localităţi. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
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selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1197.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 400 mii lei pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
Construire Cămin Cultural în 
Sâncraiu Almaşului, comuna 
Zimbor, jud. Sălaj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Construirea acestui obiectiv 
este necesară pentru a putea 
avea un spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul acestei localităţi.
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1122 -

proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1198.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 675 mii Lei pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
Construire Cămin Cultural 
Archid, comuna Coseiu , 
jud.Sălaj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 

Construirea acestui obiectiv 
este necesară pentru a putea 
avea un spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul acestei localităţi. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1199.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 132 mii Lei pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
Construire Cămin Cultural în 
Comuna Cizer , jud. Sălaj. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Construirea acestui obiectiv 
este necesară pentru a putea 
avea un spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul acestei localităţi. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
 

aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1200.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

  
Se alocă suma de 65 mii Lei 
pentru finanţarea proiectului de 
realizarea a iluminatului public în 
comuna Zimbor, judeţul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

 
Această sumă este necesară 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii menţionat. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 institutii pe  anul  2013 
 

1201.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

  
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1487 mii Lei pentru 
reabilitarea 
drumurilor comunale Dealul Înalt 
şi 
Floroaia din comuna Buciumi,  
Judeţul Sălaj. 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune 
realizarea unor astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

1202.  Anexa nr. 3/15/02  Din suma prevăzută se alocă Starea precară a drumului Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

suma de 
1700 mii Lei pentru reabilitarea 
drumului de legătură între satele 
Bogdana şi Sângeorgiu de 
Meses, 
judeţul Sălaj. 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

menţionat impune realizarea 
unei astfel de lucrări, pentru a 
nu fi pusă în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 
 
 

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

1203.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1190 mii Lei pentru 
asfaltarea 
drumului comunal 70 Buciumi - 
Răstolţ, judeţul Sălaj. 
 
 
 
 
 

Starea precară a drumului 
menţionat impune 
realizarea unei astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile 
publice. 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 
 

institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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1204.  Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1062 mii Lei pentru 
asfaltarea 
drumului comunal 70 A Buciumi 
– 
Sângeorgiu de Meseş, judeţul 
Sălaj. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumului 
menţionat impune 
realizarea unei astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1205.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
1045 mii Lei pentru asfaltarea 
drumului comunal Sasa -Dolheni, 
judeţul Sălaj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumului 
menţionat impune 
realizarea unei astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1130 -

stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1206.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii Lei pentru 
reabilitarea 
drumului comunal DC34 Luminiş-
Bizuşa, judeţul Sălaj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Starea precară a drumului 
menţionat impune 
realizarea unei astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 
 

institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1132 -

 
1207.  Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
9000 mii Lei pentru reabilitarea 
drumurilor comunale Rogna-
Podiş- 
Buzaş şi Rogna-Negreni , 
comuna 
Ileanda, judeţul Sălaj. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune 
realizarea unor astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1208.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1450 mii Lei pentru 
realizare drum  vecinal Bocsa, 
judeţul Sălaj. 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumului 
menţionat impune 
realizarea unei astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă în 
pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1209.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

  
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 700 mii RON pentru 
realizare drum 
comunal DC2 Sălăjeni-Sighetu, 
Comuna Bocsa, judeţul Sălaj. 
 
 
 
 

Starea precară a drumului 
menţionat impune 
realizarea unei astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1135 -

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013 
 
 

institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1136 -

 
1210.  Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 570 mii Lei pentru 
realizare drum 
comunal Sălăjeni-Câmpia, 
comuna 
Bocsa, judeţul Sălaj. 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumului 
menţionat impune 
realizarea unei astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1137 -

stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1211.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii Lei pentru 
realizare drum 
comunal Bocsa-Bădăcin, 
comuna 
Bocsa, judeţul Sălaj. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumului 
menţionat impune 
realizarea unei astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1212.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 650 mii Lei pentru 
realizare drum 
comunal Zimbor-Sutor, comuna 
Zimbor,judeţul Sălaj. 
 
 
 
 
 

Starea precară a drumului 
menţionat impune 
realizarea unei astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1139 -

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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1213.  Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3035 mii RON pentru 
finanţarea 
proiectului de reabilitare a 
Blocului de 
locuinţe sociale C3, corp A, din 
municipiul Zalău, judeţul Sălaj. 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Reabilitarea acestui bloc 
este necesară pentru a 
asigura un trai decent şi 
sigur pentru categoriile 
sociale defavorizate. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
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Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 
 

1214.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1270 mii Lei pentru 
finanţarea proiectului de 
reabilitare a Blocului de 
locuinţe sociale Astralis, din 
municipiul Zalău, judeţul Sălaj. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Reabilitarea acestui bloc 
este necesară pentru a 
asigura un trai decent şi 
sigur pentru categoriile sociale 
defavorizate. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
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autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale 

1215.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 5600 mii Lei pentru 
finanţarea 
proiectului de reabilitare a 
primăriei din comuna Ileanda, 
judeţul Sălaj. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 

Această sumă este 
necesară pentru finalizarea 
obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
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Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale 

1216.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii Lei pentru 
finanţarea 
proiectului de construire a unui 
sediu 
pentru primăria din comuna 
Bocşa, 
judeţul Sălaj. 
 
 

Această sumă este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

principali cu 50% pe 2013. institutii pe  anul  2013 
 

1217.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 900 mii Lei pentru 
finanţarea 
proiectului de construire a unui 
sediu 
pentru primăria din comuna 
Coseiu, 
judeţul Sălaj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Această sumă este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
1218.  Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2293 mii Lei pentru 
construcţie 
pasarela pietonală cu posibilitate 
auto 
de 1,5 tone peste râul Someş, 
comuna Ileanda, judeţul Sălaj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri  şi servicii ale  
ordonatorilor de credite  
principali cu 50% pe 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

1219.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 In comuna Agrij , Judet Salaj ,  
 Propun alocarea sumei de 500 
mii Lei pentru modernizarea si 
asfaltarea ulitelor si drumurilor 
comunale 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Suma este necesara pentru 
modernizarea si asfaltarea 
ulitelor si drumurilor comunale. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1220.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 In comuna Almasu , Judet Salaj  
Propun alocarea sumei de 500 
mii Lei pentru asfaltarea drumului 
comunal Almsu-Taudu.  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
asfaltarea drumului comunal 
Almsu-Taudu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1221.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 In comuna Almaşu , Judet Salaj  
Propun alocarea sumei de 4000 
mii Lei pentru  construirea unei 
retele de canalizare in satele 
Almaşu, Mesteacan si Babiu. 
 
 

Suma este necesara pentru  
construirea unei retele de 
canalizare in satele Almaşu, 
Mesteacan si Babiu 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1222.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 In comuna Bobota , Judet Salaj  
propun  alocarea sumei de 4000 
mii Lei pentru  realizarea unei 
retele de canalizare, Dersida si 
Zalnoc.  
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Suma este necesara pentru  
realizarea unei retele de 
canalizare, Dersida si Zalnoc; 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1223.  Anexa nr. 3/15/02  In comuna Bobota , Judet Salaj , Suma este necesara pentru Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

propun alocarea sumei de 1000 
mii Lei pentru reabilitarea 
drumurilor comunale din Bobota 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

reabilitarea drumurilor comunale 
din Bobota 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1224.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

In comuna Bobota , Judet Salaj,  
propun alocarea sumei de 500 
mii Lei pentru constructia unui 
pod spre Dersida peste raul 
Crasna. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 

Suma este necesara pentru 
constructia unui pod spre 
Dersida peste raul Crasna. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

1225.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

 La Consiliul Judetean al 
Judetului Salaj, propun alocarea 
sumei de 1000 mii Lei pentru 
modernizarea drumului judetean 
Agrij-Buciumi-Bogdana-Huta; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
modernizarea drumului judetean 
Agrij-Buciumi-Bogdana-Huta; 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

1226.  Anexa nr. 3 / 15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 21.500 mii 
lei pentru modernizarea DN 29 
Suceava – Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
modernizarea acestui drum 
naţional va permite dezvoltarea 
economică a zonei Suceava-
Botoşani.  
În bugetul propus de Guvern, 
acest obiectiv nu beneficiază de 
nici un fel de alocare pentru 
anul 2013 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
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protecţia mediului a Senatului, : 
Senator PDL Gheorghe Flutur, 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan 
Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 
 

1227.  Anexa nr. 3 / 15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 200.000 
mii lei pentru continuare proiect 
Cadastru imobiliar gratuit pentru 
întreaga ţară. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, : 
Senator PDL Gheorghe Flutur, 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan 
Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
proiectul ar deservi unui număr 
foarte mare de locuitori. 
Proiectul a fost foarte bine primit 
in localitatile in care a fost 
implementat. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
ANCPI – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
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1228.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 4000 mii lei pentru 
extindere reţea curent electric în 
zona de locuinţe atribuite tinerilor 
conform Legii nr.15/2003 în 
Cartierul Florilor, oraş Ghimbav, 
judetul Braşov. 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 
 

1229.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 86, 
Caracal- Mărunţei, jud Olt. 
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

respective 

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

Pentru 2013 anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1230.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 89 A, Malu 
Roşu Bălăneşti, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
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lei 
1231.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 92, Ipoteşti 
- Izvoarele, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1232.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 120A, 
Fărcaşele-Drăgăneşti Olt , jud 
Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1233.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 122 A, DJ 
642- Baraj Cilieni, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1234.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 123 A, 
Giuvărăşti- baraj Giuvărăşti, jud 
Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1235.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 135, 
Urzica- Obîrşia Nouă, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1236.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 150, 
Caracal – Drăghiceni, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1237.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 154 A, 
Blaj- Voineasa-Balş, jud Olt. 
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1238.  Anexa 3/15/02 – Ministerul Din suma prevăzută, se propune Ţinând cont că infrastructura Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 12 -

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 159, DN 
65 - Camping Scorniceşti, jud 
Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1239.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 165 
Bărăşti (DJ 657 B) - Mărunţei (DJ 
657B), jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1240.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 39 
Alimăneşti - Izvoarele, 
jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1241.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 12, 
Oltişoru - Bobiceşti, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1242.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 35 A, limita 
jud Dolj-Bucinişu, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1243.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 74, 
Potcoava – Trufineşti, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

şi Administraţiei Publice 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1244.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 76, Bariera 
CF- Potcoava- Baza de recepţie, 
jud Olt. 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 

să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1245.  Anexa 3/15/02 – Ministerul Din suma prevăzută, se propune Ţinând cont că infrastructura Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 84 A, 
Cioroiu- Malu Roşie (Mărunţei), 
jud Olt. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1246.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 40, Ştefan 
cel Mare - Ianca, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1247.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 129 A, 
Vişina- Cilieni, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1248.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 161 A, 
Pîrşcoveni- Dobrun, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1249.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 190, 
Bălăneşti- Izvoarele, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1250.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 192, 
Mogoşeşti - Constantineşti, jud 
Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1251.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 149, 
Drăghiceni, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1252.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 151, 
Drăghiceni, jud Olt. 
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1253.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută, sepropune 
alocarea a 200 mii lei pentru 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC, Gîrcov- 
Giuvărăşti, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1254.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului cu suma de 
100 mii lei pentru puntea 
pietonală peste râul Vedea, 
comuna Tătuleşti” din judeţul 
OLT 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective - Nu există bază 
legală de finanţare având în 
vedere că Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
spaţiul rural, instituit prin O.G. 
nr. 7/2006, aprobat cu Legea 
nr. 71/2007 s-a încheiat în 
anul 2012. 
 

1255.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei 
pentru punte 
pietonală peste râul Vediţa, 
comuna Coloneşti” din judeţul 
OLT  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective - Nu există bază 
legală de finanţare având în 
vedere că Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

spaţiul rural, instituit prin O.G. 
nr. 7/2006, aprobat cu Legea 
nr. 71/2007 s-a încheiat în 
anul 2012. 
 

1256.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 200 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
comunal D.C. 68, comuna 
Tătuleşti” din judeţul OLT 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1257.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului  cu suma de 200 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
judeţean D.J. 657, comuna Sârbii 
Măgura” din judeţul OLT 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1258.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 300 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
judeţean D.J. 542, comuna 
Redea” din judeţul OLT 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1259.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 200 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
judeţean D.J. 642A, comuna 
Vlădila” din judeţul OLT. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1260.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 200 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
judeţean D.J. 642, comuna 
Stoeneşti” din judeţul OLT 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1261.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 200 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
judeţean D.J. 604, com. Obârşia” 
din judeţul OLT 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1262.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 200 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
judeţean D.J. 643, comuna 
Fălcoiu” din judeţul OLT . 

 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1263.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 800 mii lei 

 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Administraţiei Publice 
 

pentru construcţia sălii de sport, 
comuna Fărcaşele” din judeţul 
OLT 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

1264.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 
6000 mii lei pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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 în comuna Apoldu de Jos, judeţul 
Sibiu. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
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lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1265.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
9127 mii lei pentru realizare 
sistem canalizare şi construcţia 
unei staţii de epurare în comuna 
Apoldu de Jos, judeţul Sibiu. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1266.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 9000 
mii lei pentru proiectul prin 
A.F.M. de alimentare cu apă a 
localităţilor Batarci, Comlăuşa, 
Tămăşeni şi Sirlău, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
locuitorii comunei nu au reţea 
de canalizare. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi, 
este necesară introducerea 
sistemului de canalizare. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

1267.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 

Se propune respingerea 
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Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
7001, art. 02 cu suma de 3500 
mii lei pentru alimentare cu apă, 
colectare şi epurarea apei uzate 
menajere şi străzi în localitatea 
Raşca, judeţul Satu Mare, aflat în 
faza SF + PT (măsura 3.2.2.). 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

locuitorii comunei nu au reţea 
de canalizare. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi, 
este necesară introducerea 
sistemului de canalizare. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 

1268.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 5000 
mii lei pentru proiectul “Reţea de 
canalizare şi staţie de epurare” în 
curs de realizare, în comuna 
Gherţa Mică, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
locuitorii comunei nu au reţea 
de canalizare. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi, 
este necesară introducerea 
sistemului de canalizare. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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 asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 

1269.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 8500 
mii lei pentru un Cămin tip II din 
comuna Gherţa Mică, judeţul 
Satu Mare. 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât suma 
de bani este necesară urgent 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in 
incita unităţii. 
Amendamentul a fost depus de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
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1270.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 8500 
mii lei pentru Proiect P+1 Cămin 
Cultural la etaj şi garaje PSI la 
parter, în scopul promovării 
patrimoniului cultural, comuna 
Cămârzana, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât suma 
de bani este necesară urgent 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in 
incita instituţiei. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 49 -

selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 
 

1271.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 2000 
mii lei pentru construirea unei 
Săli de sport în comuna Gherţa 
Mică, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea investiţiei în 
localitate. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
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programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

1272.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 2000 
mii lei pentru construcţia unei 
grădiniţe în comuna Comlăuşa, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea investiţiei în 
localitate. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

din buhetul MDRAP. 
 

1273.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 3000 
mii lei pentru construirea unei săli 
de sport în comuna Raşca, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea investiţiei în 
localitate. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
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Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

1274.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 2000 
mii lei pentru realizarea instalaţiei 
de încălzire centrală la Şcoala 
Generală în comuna Camârzana 
P+1, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât suma 
de bani este necesară urgent 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in 
incita unităţii. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP. 
 

1275.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 2500 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea investiţiei în 
localitate. 
Amendamentul a fost depus de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

mii lei pentru înfiinţarea unui 
Centru de Afaceri în oraşul 
Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP. 
 
 

1276.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 1000 
mii lei pentru extinderea şcolii şi 
amenajarea corp A şi corp B, 
înlocuire şarpantă şi amenajare 
curte interiora, aflate în curs de 
execuţie dar oprite din lipsa 
fondurilor, comuna Gherţa Mică, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât suma 
de bani este necesară urgent 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in 
incita unităţii. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP. 
 
 

1277.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 1500 
mii lei pentru Grădiniţa cu 
program prelungit, în curs de 
realizare SF în comuna Gherţa 
Mică, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât suma 
de bani este necesară urgent 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in 
incita unităţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP. 
 
 

1278.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât suma 
de bani este necesară urgent 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 500 mii 
lei pentru mansardarea sediului 
Primăriei corp B din ora sul 
Negreşti Oaş,  judeţul Satu Mare.
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in 
incita unităţii. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP. 
 
 

1279.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8001, 
subcapitol 01, paragraf 10, 
Grupa/titlu 56, Programe de 
dezvoltare regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8001, grupa/titlu 56 cu suma de 
2000 mii lei pentru pietruirea a 3 
străzi comunale de 7 km în 
comuna Cămârzana, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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crt. 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

 
1280.  Anexa nr.3/15, Subprogramul 

pentru pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cu suma 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

de 3700 mii lei pentru 
modernizarea străzilor din 
comuna Călineşti Oaş, judeţul 
Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

1281.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
3500 mii lei pentru drumul 
comunal DC 71 Călineşti Oaş - 
Lechinţa, judeţul Satu Mare. 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
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judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

1282.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
2500 mii lei pentru modernizarea 
centrului în Călineşti Oaş, judeţul 
Satu Mare.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât, 
pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului, se impune construirea 
de spaţii verzi în localitatea 
respectivă. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal  pentru 
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protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finatarea cheltuieli dn bugetul 
MDRAP. 
 

1283.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
3500 mii lei pentru modernizare 
Drum Comunal DC 80 Coca-
Păşunea Mare, comuna Călineşti 
Oaş, judeţul Satu Mare.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
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pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

1284.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
4200 mii lei pentru modernizarea 
străzilor de interes local în 
comuna Cămârzana, judeţul Satu 
Mare.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

 
 

1285.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
200 mii lei pentru reparaţia 
străzilor în comuna Cămârzana, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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crt. 
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judeţul Satu Mare.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

1286.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
2100 mii lei pentru modernizare 
Drum Comunal DC 82 sector 
DN19-Raşca, aflat în faza 
SF+PT, judeţul Satu Mare.  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
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pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

1287.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
8000 mii lei pentru reabilitarea şi 
modernizarea drumului comunal 
11, Negreşti Oaş, judeţul Satu 
Mare.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

 
 

1288.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
33000 mii lei pentru: Şoseaua de 
ocolire a centrului oraşului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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acestora.

 
1289.  Anexa nr.3/15, Subprogramul 

pentru pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15  cu suma 
de 9242 mii lei pentru 
modernizarea prin asfaltare a 
drumului DC-4 Comlăuşa-Şirlău 
comuna Batarci, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
autovehiculelor, aspect care 
pune în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

1290.  Anexa nr.3/15, Subprogramul 
pentru pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15  cu suma 
de 5.990 mii lei pentru 
modernizarea străzilor principale 
din comuna Batarci judeţul Satu 
Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
autovehiculelor, aspect care 
pune în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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 asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

1291.  Anexa nr.3/15, Programul 
Naţional pentru reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii 
culturale şi dotarea de sedii 
pentru aşezăminte culturale 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15  cu suma 
de 1.232 mii lei pentru 
continuarea construcţiei 
căminului cultural din comuna 
Batarci judeţul Satu Mare. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
lucrarea se află în curs de 
desfăşurare, neexistând fonduri 
pentru finalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
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1292.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor, 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 3000 
mii lei pentru ,,Canalizare si 
staţie de epurare in comuna 
Apa,, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
locuitorii comunei nu au reţea 
de canalizare. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi, 
este necesară introducerea 
sistemului de canalizare. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 
 

1293.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor, 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 3000 
mii lei pentru alimentare cu apă, 
colectare şi epurarea apei uzate 
menajere şi străzi în localitatea 
Cehal, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
locuitorii comunei nu au reţea 
de canalizare. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi, 
este necesară introducerea 
sistemului de canalizare. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 74 -

Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

1294.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor, 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 1500 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
locuitorii comunei nu au reţea 
de canalizare. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

mii lei pentru Canalizare si staţie 
de epurare în comuna Craidorolţ, 
localitatea Crişeni, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

indispensabile unei comunităţi, 
este necesară introducerea 
sistemului de canalizare. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 
 

1295.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor, 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 3000 
mii lei pentru Proiectul 
Alimentare cu apă a localităţilor 
Pomi şi Boldeşti, judeţul Satu 
Mare, stadiul SF. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
locuitorii comunei nu au reţea 
de canalizare. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi, 
este necesară introducerea 
sistemului de canalizare. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 
 

1296.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor, 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 1500 
mii lei pentru proiectul Alimentare 
cu apă a comunei Supur, sat 
Giorocuţa judeţul Satu Mare, 
stadiul SF. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
locuitorii comunei nu au reţea 
de canalizare. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi, 
este necesară introducerea 
sistemului de canalizare. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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nivelurile valorice ale 
acestora.  
 
 

1297.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor, 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 1500 
mii lei pentru proiectul Alimentare 
cu apă a comunei Supuru de 
Sus, judeţul Satu Mare, stadiul 
PT. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
locuitorii comunei nu au reţea 
de canalizare. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi, 
este necesară introducerea 
sistemului de canalizare. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
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suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 
 

1298.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor, 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 1500 
mii lei pentru proiectul Alimentare 
cu apă a comunei Supuru de 
Jos, judeţul Satu 
Mare, stadiul SF. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
locuitorii comunei nu au reţea 
de canalizare. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi, 
este necesară introducerea 
sistemului de canalizare. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

1299.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor, 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 3500 
mii lei pentru proiectul Alimentare 
cu apă a comunei Moftin, judeţul 
Satu Mare, 
stadiul SF+PT. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

amendamentului pentru că 
locuitorii comunei nu au reţea 
de canalizare. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi, 
este necesară introducerea 
sistemului de canalizare. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 
 

1300.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor, 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 24000 
mii lei pentru proiectul “Reţea de 
canalizare şi staţie de epurare”, 
în satele Moftiu Mic, Moftiu Mare, 
Domăneşti, judeţul Satu Mare, 
stadiul SF+PT. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
locuitorii comunei nu au reţea 
de canalizare. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi, 
este necesară introducerea 
sistemului de canalizare. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1301.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor, 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 11000 
mii lei pentru proiectul “Reţea de 
canalizare şi staţie de epurare”, 
în comuna Bârsău, judeţul Satu 
Mare. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
locuitorii comunei nu au reţea 
de canalizare. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi, 
este necesară introducerea 
sistemului de canalizare. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
 
 

1302.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 3500 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât suma 
de bani este necesară urgent 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

mii lei  pentru noi dotări la 
Centrul Cultural “Emil Matei din 
localitatea Apa”, în scopul 
promovării şi conservării 
patrimoniului cultural, judeţul 
Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

desfaşurare a activităţilor in 
incita unităţii. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
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în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 
 

1303.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 2500 
mii lei pentru reabilitarea Casei 
de Cultură în scopul promovării 
patrimoniului cultural, stadiul SF 
din localitatea Craidorolţ”, judeţul 
Satu Mare.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât suma 
de bani este necesară urgent 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in 
incita unităţii. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 
 

1304.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 2000 
mii pentru proiectul 
„Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
pentru populaţia rurală”, Centru 
de zi pentru persoane vârstnice 
din localitatea Pomi, judeţul Satu 
Mare.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea unei astfel 
de instituţii în localitate. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1305.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 2800 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
Centru After-school în comuna 
Bârsău, judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea unei astfel 
de instituţii în localitate. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal penru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP. 
 

1306.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 1500 
mii lei pentru construirea 
grădiniţei în comuna Bârsău, 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea unei astfel 
de instituţii în localitate. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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 judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal penru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP. 
 
 

1307.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 2800 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
Centru After-school în Eriu 
Sâncrai, comuna Craidorolţ, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea unei astfel 
de instituţii în localitate. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal penru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 

1308.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 2000 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
Centru Social pentru vârstnici în 
comuna Apa, judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea unei astfel 
de instituţii în localitate. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal penru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP. 
 
 

1309.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 500 mii 
lei pentru reabilitarea Primăriei 
Valea Vinului, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât suma 
de bani este necesară urgent 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in 
incita unităţii. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal penru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP. 
 
 

1310.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 200 mii 
lei pentru realizarea de reparaţii 
la dispensarul uman din comuna 
Valea Vinului, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât suma 
de bani este necesară urgent 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in 
incita unităţii. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal penru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP. 
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1311.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 1700 
mii lei pentru reabilitarea Școlii 
Generale cu cl.I-VIII, stadiu PT 
sat Giorocuţa, comuna Supur, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât suma 
de bani este necesară urgent 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in 
incita unităţii. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal penru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP. 
 
 

1312.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
5000 mii lei pentru modernizarea 
a 7 km de drumuri comunale în 
comuna Bârsău, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

1313.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
3100 mii lei pentru modernizarea 
Drum Comunal DC 37 Cehal-
Orbău lungime de 3 km, stadiu 
SF, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 
 

1314.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
4200 mii lei pentru modernizarea 
străzilor de interes local în 
comuna Cămârzana, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

1315.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
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Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
cu 2000 mii lei pentru 
modernizarea Drum Comunal DC 
32, stadiul SF, comuna 
Craidorolţ, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 
 

1316.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
cu 2000 mii lei pentru 
modernizarea Drum Comunal DC 
33, stadiul SF, comuna Craidorolţ 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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din Camera Deputaţilor şi Senat modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 
 

1317.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
2000 mii lei pentru modernizarea 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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 Drum Comunal DC 116, stadiul 
SF, comuna Craidorolţ, judeţul 
Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 103 -

Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 
 

1318.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
2000 mii lei pentru reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor DC 
Bicău, Pomi-Bicău de 3,6 km, 
comuna Pomi, judeţul  Satu 
Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  

 
 

1319.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
600 mii lei pentru reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor DC 
Aciua, Borleşti- Aciua, de 2,1 km, 
comuna Pomi, judeţul Satu Mare.
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

1320.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, Se propune suplimentare Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
2000 mii lei pentru modernizarea 
drumului Săuca-Chişău-
Chereuşa, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 
 

1321.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
2800 mii lei pentru reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor 
comunale DC53-DN19 
Dormăneşti 3,38 km, stadiu 
SF+PT, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. - 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 
 
 

1322.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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34000 mii lei pentru reabilitarea 
şi modernizarea de drumuri 
comunale şi străzi de 31,898 km, 
stadiu SF+PT, judeţul Satu Mare.
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

USL în anul 2012. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 
 

1323.  Anexa nr.3/15, Capitolul 8008, 
paragraf 10, Grupa/titlu 56, 
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15, cap. 
8008, grupa/titlu 56 cu suma de 
131000 mii lei pentru reabilitarea 
şi modernizarea drum comunal 
DC 14, comuna Apa şi comuna 
Medieşu Aurit continuare către 
Satu Mare, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 
 

1324.  Anexa nr.3/15, Subprogramul 
pentru pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15  cu suma 
de 300 mii lei pentru amenajarea 
unor drumuri de exploatare 
agricolă în extravilanul comunei 
Apa, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea investiţiei 
pentru localitate. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora.  
 
 

1325.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 7.560 
mii lei pentru construirea reţelei 
de alimentare cu apă a comunei 
Batarci şi a satelor aparţinătoare 
Comlăuşa, Tămăşeni şi Şirlău, 
judeţul Satu Mare.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
creşterea condiţiilor de sănătate 
publică şi a nivelului de trai al 
populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
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suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 
 

1326.  Anexa nr.3/15, Subprogramul 
pentru pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15  cu suma 
de 4130 mii lei pentru finalizarea 
proiectului de modernizare a 
străzilor de interes local în 
comuna Cămârzana, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât starea 
precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
autovehiculelor, aspect care 
pune în pericol siguranţa 
circulaţiei. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

1327.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, Se propune suplimentare Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 1.225 
mii lei pentru finanţarea 
proiectului de investiţii 
„Alimentare cu apă a localităţii 
Aciua, comuna Pomi SF+PT”, 
judeţul Satu Mare.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

amendamentului întrucât 
metodele actuale de procurare 
a apei, mai ales în zonele 
rurale, direct din fântâni şi 
puţuri, nu mai corespund 
necesităţilor actuale şi unui trai 
decent. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 
 

1328.  Anexa nr.3/15, Capitolul 7001, 
Grupa/titlu 51, Articolul 02, 
Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr.3/15 / cap. 
7001, art. 02 cu suma de 11.123 
mii lei pentru proiectul de 
investiţii „Sistem de canalizare şi 
epurare a apelor uzate în 
localităţile Pomi şi Borleşti, 
comuna Pomi – SF”. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Adreea Maria Paul  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea investiţiei 
pentru cele două localităţi. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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1329.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 1500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 
Reabilitare alimentare cu apă 
potabilă în comuna Şinca Nouă, 
judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma solicitată reprezintă restul 
de achitat pentru finalizarea 
execuţiei începute deja. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale. 
 
 

1330.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 2000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 
Reabilitare canalizare în comuna 
Şinca Nouă, judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Suma solicitată reprezintă preţul 
execuţiei Obiectiv important 
pentru comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
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staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
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de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1331.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 800 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Construire 
imobil cu destinatia Camin 
cultural sat Drauseni, localitatea 
Caţa, judeţul Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Acesta investitie este strict 
necesara deoarece vechiul 
camin caultural a fost retrocedat 
Bisericii evanghelice, iar 
comunitatea locala nu are alta 
locatie cu aceasta destinatie 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
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Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1332.  Anexa nr.3/ 15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Se alocă suma de 5375 mii lei 
pentru construire Welcome 
Center Braşov DN73 din comuna 
Fundata, judeţul Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economic a 
zonei turistice 
 
Sursa:  
Bugetul MDRAP Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile (FEN), 
postaderare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finantare nu 
poate fi avuta in 
vedere intrucat 
fondurile aferente 
instrumentelor 
structurale se alocă şi 
se derulează în baza 
prevederilor 
regulamentelor 
comunitare, precum şi 
a prevederilor Cadrului 
strategic naţional de 
referinţă şi ale 
programelor 
operaţionale, aprobate 
de Comisia 
Europeană, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 
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- Nu exista temei legal 
pentru finantarea 
acestor cheltuieli din 
bugetul MDRAP. 

 
1333.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 6929 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 
Modernizare drumuri săteşti din 
Proiectul integrat privind 
realizarea infrastructurii de bază 
în comuna Şercaia, judeţul 
Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Comuna Şercaia trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1334.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 3.782,837 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 
Alimentare cu apă a localităţilor 
Calbor şi Boholţ în comuna 
Beclean, judeţul Braşov 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Locuitorii celor souă sate se 
aprovizionează cu apa din 
fântâni săpate sau din izvoare, 
cu amplasamente la distante 
relativ mari faţă de locuinţe, cu 
un nivel acvifer redus, nu au o 
zonă de protecţie sanitară şi o 
calitate conform standardelor. 
Alimentarea cu apă şi 
canalizarea pentru ape 
menajere a celor localităţi fac 
parte din Planul de investiţii pe 
anul 2008 al comunei Beclean. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale. 
1335.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 700 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 
Reţea de canalizare a comunei 
Ucea, judeţul Braşov 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Menţionăm faptul că în această 
comună nu există o reţea de 
canalizare propriu zisă care să 
deservească gospodăriile 
individuale, instituţiile publice 
sau unităţile sanitare, şcolare, 
culturale, turistice sau agenţilor 
economici. Pentru derularea 
acestui program de investiţii 
Primăria Ucea are nevoie de 
aceste fonduri. Obiectiv 
important pentru comunitatea 
locală.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1336.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 1311,7 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 
Reabilitare, Retehnologizare 
statie de epurare in municipiul 
Fagaras”. judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Municipiul Fagaras a incheiat cu 
Administratia Fondului pentru 
Mediu contractul de finantare nr 
20/N/26.03.2009 pentru 
“Reabilitare,Retehnologizare 
statie de epurare in municipiul 
Fagaras”. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1337.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 
Modernizare trotuare şi piste de 
biciclişti în comuna Şinca Nouă, 
judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Suma solicitată reprezintă preţul 
execuţiei. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste categorii de lucrări nu 
se finanţează din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, acestea se 
finanîează din bugetul 
Fondului pentru Mediu 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-  
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1338.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 2.199,47 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Extindere 
reţea de canalizare apă 
menajeră în comuna Beclean, 
judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1339.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Asfaltarea 
drumurilor locale, localitatea 
Jibert, judeţul Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând 
pericolul producerii de 
accidente. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1340.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Asfaltarea 
drumurilor locale, localitatea 
Ungra, judeţul Braşov 
 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând 
pericolul producerii de 
accidente. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1341.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 1000 mii lei pentru 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Adminitraţiei Publice 
 

finanţarea obiectivului: Asfaltarea 
drumurilor locale, localitatea 
Şoarş, judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

pericolul producerii de 
accidente. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1342.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Asfaltarea 
drumurilor locale, localitatea 
Cincu, judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând 
pericolul producerii de 
accidente. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1343.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Asfaltarea 
drumurilor locale, localitatea 
Hoghiz, judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând 
pericolul producerii de 
accidente. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1344.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Asfaltarea 
drumurilor locale, localitatea 
Homorod, judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând 
pericolul producerii de 
accidente. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1345.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Asfaltarea 
drumurilor locale, localitatea 
Racoş, judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând 
pericolul producerii de 
accidente. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1346.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Asfaltarea 
drumurilor locale, localitatea 
Părău, judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând 
pericolul producerii de 
accidente. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1347.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Asfaltarea 
drumurilor locale, localitatea 
Ticuşu, judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând 
pericolul producerii de 
accidente. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Potrivit prevederilor Hotărârii 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1348.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Asfaltarea 
drumurilor locale, localitatea 
Augustin, judeţul Braşov 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând 
pericolul producerii de 
accidente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1349.  Anexa 3/15/02 Ministerul Din suma prevăzută se aloca În stadiul actual, acestea sunt Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Asfaltarea 
drumurilor locale, localitatea 
Ormeniş, judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

impracticabile, existând 
pericolul producerii de 
accidente. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1350.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Asfaltarea 
drumurilor locale, localitatea 
Apaţa, judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând 
pericolul producerii de 
accidente. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 149 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1351.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Asfaltarea 
drumurilor locale, localitatea 
Crizbav, judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând 
pericolul producerii de 
accidente. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1352.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 20.812 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Lucrări de 
reparaţii a infrastructurii rutiere, 
DJ 104 Şercaia-Hoghiz, judeţul 
Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Drumul se află într-o stare 
avansată de degradare. Deşi a 
fost trecut la categoria de drum 
naţionale însă nu a fost preluat 
încă de către Ministerul 
Transporturilor. 
  
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Finanţarea lucrărilor de 
reparaţii şi dezvoltare a 
infrastructurii rutiere se 
asigură de la bugetul de stat 
prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 

1353.  Anexa 3/15/02 Ministerul Din suma prevăzută se aloca Investiţie strict necesară pentru Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

suma de 2000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Realizare 
reţea de alimentare cu apă, sat 
Roadeş, comuna Buneşti, judeţul 
Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

că această localitate nu 
beneficiază de o reţea de apă 
potabilă. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1354.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 2000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 
Reabilitare cetate fortificata, 
oraşul Rupea, judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Suma reprezinta cofinantarea 
proiectului realizat din fonduri 
structurale, iar administratia 
locala si judeteana nu pot 
acoperi acesta cofinantare. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sumele de la bugetul de stat 
pentru finanţarea proiectelor 
de investiţii în turism se 
alocă, în limita fondurilor 
prevăzute anual cu această 
destinaţie, prin transferuri de 
la bugetul Ministerului 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Publice 
 

Economiei către bugetele 
locale, pentru susţinerea 
financiară a autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
în completarea surselor 
proprii ale acestora, şi se 
defalcă prin ordin al 
ministrului economiei. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 
 

1355.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 5000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Realizare 
sistem canalizare, comuna 
Măieruş, judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Investiţia este inceputa in 2011, 
si este strict necesară pentru ca 
locuitorii comunei Măieruş să 
poată beneficia de condiţiile 
unui trai civilizat 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
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canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1356.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 2000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Realizare 
sistem canalizare, sat Rotbav, 
comuna Feldioara, judeţul 
Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Investiţia este necesară pentru 
ca locuitorii localităţilor din 
vecinătatea Feldioarei să poată 
beneficia de condiţiile unui trai 
civilizat. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
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„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1357.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 3000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Realizare 
sistem canalizare, comuna 

Investiţia este necesară pentru 
ca locuitorii comunei Comana 
să poată beneficia de condiţiile 
unui trai civilizat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
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Comana, judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1358.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 2000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Realizare 
reţea canalizare in comuna 
Dumbrăviţa, judeţul Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1359.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2150 mii lei 
pentru reparaţie capitală sediul 
Primăriei Hălchiu, comuna 
Hălchiu, judeţul Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Reparaţie capitală sediul 
Primăriei Hălchiu, 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-  

1360.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 800 mii lei 
pentru finalizarea introducerii de 
apă şi canalizare în Cartierul 
Florilor, oraş Ghimbav, judetul 
Braşov. 

Finalizarea introducerii de apă 
şi canalizare în Cartierul 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Publice să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
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anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1361.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii lei 
pentru reabilitare şi reţele de 
distribuţie a apei potabile, etapa 
a II-a şi extindere retele de 
canalizare menajeră, oraş 
Zărneşti, judeţul Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Reabilitare şi reţele de 
distribuţie a apei potabile, etapa 
a II-a şi extindere retele de 
canalizare menajeră, oraş 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1362.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
alimentare cu apă, comuna 
Cincu, judeţul Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Continuarea lucrărilor de 
alimentare cu apă 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1363.  Anexa 3/15/02 Ministerul Se propune suplimentarea Canalizare apa menajera. Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

bugetului cu suma de 500 mii lei 
pentru canalizare apa menajera, 
comuna Cincu, judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
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către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1364.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 800 mii lei 
pentru construcţie pod zona UM - 
Cartierul Nou, comuna Cristian, 
judeţul Braşov.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Continuare lucrări 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”.      
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

1365.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 765 mii lei 
pentru asfaltare reabilitare străzi 
în intravilanul comuna Cristian, 
judeţul Braşov  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Asfaltare reabilitare străzi în 
intravilanul 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1366.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 420 mii lei 
pentru execuţie canalizare 
Cartierul Tineretului comuna 
Cristian, judetul Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
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populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
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proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1367.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 450 mii lei 
pentru execuţie înfiinţare bază 
sportivă, comuna Cristian, judeţul 
Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

1368.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1850 mii lei 
pentru alimentare apă şi reţea de 
canalizare la cartierul rezidenţial 
pentru tineri, comuna Hălchiu, 
judeţul Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1369.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 3614 mii 
lei pentru extindere Centru Social 
Hălchiu – prin mansardarea cu 
funcţii multiple şi construcţia 
unităţii locative pentru persoane 
vârstnice, comuna Hălchiu, 
judeţul Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

1370.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 500 mii lei 
pentru extindere retea apă în sat 
Cuciulata şi rezervor tampon, 

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
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comuna Hoghiz, judeţul Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
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-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1371.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 900 mii lei 
pentru asfaltare drum între satele 
Ciciulata – Lupsa - 2km, comuna 
Hoghiz, judeţul Braşov.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1372.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1000 mii lei 
pentru asfaltare străzi Cartier 
blocuri comuna Hoghiz, judeţul 
Braşov. 
 
 
Autori: Comisia pentru 

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 177 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Regionale şi Administraţiei 
Publice 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1373.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 3000 mii lei 
pentru canalizare sat Cuciulata - 
Lupsa şi sat Dopca - Bogata, 

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
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comuna Hoghiz, judeţul Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1374.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1000 mii lei 
pentru lucrari la reteaua de 
alimentare cu apă, comuna 
Holbav, judeţul Braşov.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1375.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 21000 mii 
lei pentru lucrări la reţeaua de 
apă şi canalizare, comuna 
Prejmer, judeţul Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
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programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale. 
1376.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 29000 mii 
lei pentru asfaltare drumuri 
comunale, trotuare, piste 
biciclişti, parcuri, staţii autobuz, 
comuna Prejmer, judeţul Braşov. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

 

1377.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2976 mii lei 
pentru lucrări de alimentare cu 
apă, sat Dăişoara, comuna 
Ungra, judeţul Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
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Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1378.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 3720 mii lei 
Canalizare, sat Dăişoara, 
comuna Ungra, judeţul Braşov.  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
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de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1379.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2676 mii lei 
pentru lucrări de modernizare 
străzi, sat Dăişoara, comuna 
Ungra, judeţul Braşov.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1380.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
Bugetului cu suma de 6000 mii 
lei pentru asfaltare DC22 Ungra - 
Dăişoara, comuna Ungra, judeţul 
Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1381.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminitraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii lei 
pentru reablitarea unor drumuri 
în sat Buzăiel şi sat Acriş, 
comuna Vama Buzăului, judeţul 
Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1382.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 800 mii lei 
pentru extinderea reţelei de 
distribuţie apă în sat Acriş, 
comuna Vama Buzăului, judeţul 
Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1383.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 4000 mii lei pentru 
extindere reţea curent electric în 
zona de locuinţe atribuite tinerilor 
conform Legii nr.15/2003 în 
Cartierul Florilor, oraş Ghimbav, 
judetul Braşov. 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Investiţie strict necesară pentru 
că această comuna nu 
beneficiază de o reţea de 
canalizare, strict necesara unei 
vieti moderne. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 

1384.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 86, 
Caracal- Mărunţei, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 194 -

propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1385.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuriîntre unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 89 A, Malu 
Roşu Bălăneşti, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1386.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 92, Ipoteşti 
- Izvoarele, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1387.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 120A, 
Fărcaşele-Drăgăneşti Olt , jud 
Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1388.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 122 A, DJ 
642- Baraj Cilieni, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1389.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 123 A, 
Giuvărăşti- baraj Giuvărăşti, jud 
Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1390.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 135, 
Urzica- Obîrşia Nouă, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1391.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 150, 
Caracal – Drăghiceni, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1392.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 154 A, 
Blaj- Voineasa-Balş, jud Olt. 
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1393.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 203 -

Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 159, DN 
65 - Camping Scorniceşti, jud 
Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1394.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 165 
Bărăşti (DJ 657 B) - Mărunţei (DJ 
657B), jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1395.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 39 
Alimăneşti - Izvoarele, 
jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1396.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 12, 
Oltişoru - Bobiceşti, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1397.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 35 A, limita 
jud Dolj-Bucinişu, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1398.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 74, 
Potcoava – Trufineşti, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1399.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 76, Bariera 
CF- Potcoava- Baza de recepţie, 
jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1400.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 84 A, 
Cioroiu- Malu Roşie (Mărunţei), 
jud Olt. 
 
 
Autori: Comisia pentru 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1401.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 40, Ştefan 
cel Mare - Ianca, jud Olt. 
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1402.  Anexa 3/15/02 – Ministerul Din suma prevăzută, se propune Ţinând cont că infrastructura Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 129 A, 
Vişina- Cilieni, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1403.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 161 A, 
Pîrşcoveni- Dobrun, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1404.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 190, 
Bălăneşti- Izvoarele, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1405.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 192, 
Mogoşeşti - Constantineşti, jud 
Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1406.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 149, 
Drăghiceni, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1407.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC 151, 
Drăghiceni, jud Olt. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1408.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută, sepropune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului comunal DC, Gîrcov- 
Giuvărăşti, jud Olt. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1409.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului cu suma de 
100 mii lei pentru puntea 
pietonală peste râul Vedea, 
comuna Tătuleşti” din judeţul 
OLT 

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 221 -

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

şi Administraţiei Publice 
 

potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”.      
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

1410.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei 
pentru punte 
pietonală peste râul Vediţa, 
comuna Coloneşti” din judeţul 
OLT  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”.      
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

1411.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 200 mii lei 

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administraţiei Publice 
 

pentru asfaltarea drumului 
comunal D.C. 68, comuna 
Tătuleşti” din judeţul OLT 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

şi Administraţiei Publice 
 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1412.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului  cu suma de 200 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
judeţean D.J. 657, comuna Sârbii 
Măgura” din judeţul OLT 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1413.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 300 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
judeţean D.J. 542, comuna 
Redea” din judeţul OLT 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1414.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 200 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
judeţean D.J. 642A, comuna 
Vlădila” din judeţul OLT. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1415.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 200 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
judeţean D.J. 642, comuna 
Stoeneşti” din judeţul OLT 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1416.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 200 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
judeţean D.J. 604, com. Obârşia” 
din judeţul OLT 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1417.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 200 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
judeţean D.J. 643, comuna 
Fălcoiu” din judeţul OLT . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1418.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 800 mii lei 
pentru construcţia sălii de sport, 
comuna Fărcaşele” din judeţul 
OLT 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

1419.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
6000 mii lei pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă 
în comuna Apoldu de Jos, judeţul 
Sibiu. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
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reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1420.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
9127 mii lei pentru realizare 
sistem canalizare şi construcţia 
unei staţii de epurare în comuna 
Apoldu de Jos, judeţul Sibiu. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
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staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1421.  Anexa3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 

Majorarea cu suma de 50000 mii 
lei, ptr construirea Complex 
Sportiv Polivalent “Badea 
Cartan”, din mun Constanta, jud 
Constanta, proiect al CJ 
Constanta. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Gheorghe Florin 
 
 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finantare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
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poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

1422.  Anexa3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 

Alocarea sumei de 500 mii lei, pt 
Primaria mun Constanta, pt 
dotarea cu mobilier urban a 
strazii Stefan cel Mare din 
municipiul Constanta. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Gheorghe Florin 
 

Modernizarea principalei artere 
pietonale a mun Constanta 
Sursa de finantare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

-  
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1423.  Anexa3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 

Alocarea sumei de 300 mii lei, 
catre Primaria mun Constanta, pt 
proiect semnalizare rutiera in 
jurul scolilor si gradinitelor, din 
municipiul Constanta 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Gheorghe Florin 
 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finantare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Nu există temei legal 
pentru finanţarea acestor 
lucrări din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

1424.  Anexa3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 

Alocarea sumei de 50 mii lei, pt 
Clubul Sportiv Scolar nr 1, din 
mun Constanta, pt modernizare 
sala sport si terenuri sport 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Gheorghe Florin 
 

Modernizarea salii de sport si a 
terenurilor de sport 
Sursa de finantare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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1425.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 13.400 mii lei, 
pentru „Canalizare în sistem 
centralizat în comuna Cocorãştii 
Colţ”, judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
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obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1426.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 3.500 mii lei, 
pentru „Accesare PNDR mãsura 
322 prin proiect integrat de 2,5 

Proiect in derulare  
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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 milioane euro pentru reţea de 
apã, canalizare, modernizare 
drum şi Festival Meşteşugãresc” 
în comuna Gorgota, judeţul 
Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
-Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

1427.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Alocarea sumei de 8906,745 mii 
lei pentru „Alimentare cu apã în 
sistem centralizat în comuna 
Mãneşti, judeţul Prahova”  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
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propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1428.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 15959,01 mii 
lei pentru „Colectare, transport şi 
epurare ape uzate menajere în 
sistem centralizat în comuna 
Mãneşti, judeţul Prahova”  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1429.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 533 mii lei 
pentru „Modernizare drumuri 
locale în comuna Mãneşti, judeţul 
Prahova”  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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1430.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 800 mii lei 
pentru “Reabilitare şi 
modernizare drumuri locale în 
lungime de 4 km în comuna 
Tinosu, judeţul Prahova “ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1431.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru “Amenajare alei pietonale 
în satul Strejnicu, comuna 
Tîrgşoru Vechi”, judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Proiect in derulare  
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1432.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Alocarea sumei de 800 mii lei 
pentru “Construire centru medical 

Proiect in derulare  
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
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şi Administraţiei Publice 
 

în satul Strejnicu, comuna 
Tîrgşoru Vechi”, judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
cu FMI si CE 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1433.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 7.844,640 mii 
lei pentru “Reabilitare şi 
extindere reţea de alimentare cu 
apã (L =53.415 m) în comuna 
Filipeştii de Tîrg, judeţul 
Prahova” 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
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Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1434.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 1.098,172 mii 
lei pentru “Execuţie miniteren de 
fotbal” în comuna Filipeştii de 
Tîrg, judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1435.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 616,926 mii 
lei pentru “Extindere sediu 
Primãrie” , comuna Filipeştii de 
Tîrg, judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1436.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 412,388 mii 
lei pentru Reabilitare Cãmin 
Cultural din satul Mãrginenii de 
Jos, comuna Filipeştii de Tîrg, 
judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
cu FMI si CE 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1437.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 80 mii lei 
pentru “Amenajare parc – spaţiu 
joacã pentru copii în satul 
Mãrginenii de Jos”, comuna 
Filipeştii de Tîrg, judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Lucrarea se poate finanta 
prin Programul de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 
71/2007.  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

1438.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 80 mii lei 
pentru “Amenajare parc – spaţiu 
joacã pentru copii în satul 
Brãtãşanca”, comuna Filipeştii de 
Tîrg, judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Lucrarea se poate finanta 
prin Programul de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 
71/2007.  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

1439.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 464 mii lei 
pentru Reabilitare Şcoala 
Generalã din satul Pisculeşti, 
comuna Tinosu, judeţul Prahova  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice. 
 

1440.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 1.100 mii lei 
pentru “Construire salã de sport 
la Şcoala Generalã din satul 
Strejnicu, comuna Tîrgşoru 
Vechi, judeţul Prahova”  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
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sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

1441.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 1.270,126 mii 
lei pentru “Construire grãdiniţã în 
satul Brãtãşanca, comuna 
Filipeştii de Tîrg, judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
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1442.  Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 573 mii lei 
pentru “Amenajare curte 
interioarã la Şcoala Nouã 
Mãrginenii de Jos”, comuna 
Filipeştii de Tîrg, judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
cu FMI si CE 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

1443.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 677,468 mii 
lei pentru “Construire Corp 
multifuncţional la Şcoala Nouã 
Mãrginenii de Jos”, comuna 
Filipeştii de Tîrg, judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
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finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

1444.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 312,630 mii 
lei pentru “Extindere grãdiniţã 
Mãrginenii de Jos”, comuna 
Filipeştii de Tîrg, judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

1445.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 963,555 mii 
lei pentru Lucrãri de înlocuire a 
instalaţiilor de preparare agent 
termic pentru încãlzire cu pompe 
de cãldurã şi instalaţiile de 
preparare agent termic pentru 
apã caldã menajerã cu panouri 
solare pentru Şcoala Mãrginenii 
de Jos şi  Şcoala Filipeştii de 

Obiectiv nou de investitii 
Sursa de finanţare: 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţãrii investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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Tîrg, judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
George Ionescu şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

 

1446.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Modernizare Spital de 
Recuperare pentru persoane cu 
handicap in localitatea Nucet, 
judetul Bihor valoare 2 000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Modernizare Spital de 
Recuperare pentru persoane 
cu handicap in localitatea 
Nucet 
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

1447.  Anexa 3/15/02 Modernizare Camin Batrani, Modernizare Camin Batrani, Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

localitatea Baita, judetul Bihor- 
valoare 2 000 mii lei  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

localitatea Baita,valoare 2  
milioane Ron 
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

1448.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Alocarea sumei de 16.000 mii lei 
necesara pentru modernizare 
drum judetean LUNCA-
MONEASA ,lungime 16 km, 
judetul Bihor 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Necesar pentru modernizare 
drum judetean  
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1449.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Alocarea sumei de 14.000 mii lei 
pentru modernizare drum 
judetean VASCAU-DEZNA 

Necesar pentru modernizare 
drum judetean  
Sursa de finantare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
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,lungime 14 km. judetul Bihor 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 
 
 

Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1450.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

 
Alocarea sumei de 5.000 mii lei 
pentru Partie de ski zona PADIS, 
judetul Bihor 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru  Partie de ski 
zona PADIS  
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
toti ordonatorii principali de 
credite au  fost  dimensionate 
în  raport  cu sarcinile  ce  îi 
revin  acestei  institutii pe  
anul  2013. 

 
1451.  Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Alocarea sumei de 5.000 mii lei 
pentru Partie de ski STANA DE 
VALE, judetul Bihor 
Autori: Comisia pentru 

Necesar pentru  Partie de ski 
zona STANA DE VALE  
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
toti ordonatorii principali de 
credite au  fost  dimensionate 
în  raport  cu sarcinile  ce  îi 
revin  acestei  institutii pe  
anul  2013. 

 
1452.  Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Alocarea sumei de 8.000 mii lei 
pentru Construire blocuri ANL 
localitatea,VASCAU, judetul 
Bihor 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Necesar pentru Construire 
blocuri ANL 
localitatea,VASCAU, judetul 
Bihor 
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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Deputat Laza-Matiuta Liviu -Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

1453.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

 
Alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru Construire blocuri 
ANL,localitatea STEI, judetul 
Bihor 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Construire blocuri 
ANL,localitatea STEI,valoare 10 
mil Ron,sursa de finantare de la 
bugetul de stat. 
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 
 
 
 

Romania la 2 martie 2012. 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

1454.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru Construire blocuri ANL 
,localitatea BEIUS,judetul Bihor 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Necesar pentru Construire 
blocuri ANL ,localitatea 
BEIUS,judetul Bihor 
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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Deputat Laza-Matiuta Liviu monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

1455.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru Construire baza sportiva 
si teren sintetic in localitatea 
CRISTIOR,judetul Bihor 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Necesar pentru construire baza 
sportiva si teren sintetic in 
localitatea CRISTIOR  
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 267 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1456.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru Construire baza sportiva 
si teren sintetic in localitatea 
CARPINET,judetul Bihor 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 

Necesar pentru construire baza 
sportiva si teren sintetic in 
localitatea CARPINET  
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1457.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru Construire baza sportiva 
si teren sintetic in localitatea 
VASCAU,judetul Bihor  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

 Construire baza sportiva si 
teren sintetic in localitatea 
VASCAU ,valoare 1 milion 
Ron,sursa de finantare de la 
bugetul de stat. 
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1458.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru Construire baza sportiva 
si teren sintetic in localitatea 
LUNCA, judetul Bihor 
Autori: Comisia pentru 

Necesar pentru Construire baza 
sportiva si teren sintetic in 
localitatea LUNCA 
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1459.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru Construire baza sportiva 
si teren sintetic in localitatea 
NUCET, judetul Bihor 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru construire baza 
sportiva si teren sintetic in 
localitatea NUCET  
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1460.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru Construire baza sportiva 
si teren sintetic in localitatea 
CAMPANI,judetul Bihor 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru construire baza 
sportiva si teren sintetic in 
localitatea CAMPANI  
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
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1461.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru construire baza sportiva si 
teren sintetic in localitatea 
LAZURI DE BEIUS,judetul Bihor 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 
 
 

Necesar pentru construire baza 
sportiva si teren sintetic in 
localitatea LAZURI DE BEIUS  
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1462.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru Construire baza sportiva 
si teren sintetic in localitatea 
ROSIA,judetul Bihor 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Necesar pentru construire baza 
sportiva si teren sintetic in 
localitatea ROSIA 
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1463.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru Construire baza sportiva 
si teren sintetic in localitatea 
DRAGANESTI, judetul Bihor 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru construire baza 
sportiva si teren sintetic in 
localitatea DRAGANESTI 
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 273 -

sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1464.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru Construire baza sportiva 
si teren sintetic in localitatea 
STEI , judetul Bihor 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru construire baza 
sportiva si teren sintetic in 
localitatea STEI  
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1465.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru Construire baza sportiva 
si teren sintetic in localitatea 
BEIUS,judetul Bihor 

Necesar pentru construire baza 
sportiva si teren sintetic in 
localitatea BEIUS  
Sursa de finantare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1466.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Alocarea sumei de 5.000 mii lei 
pentru Construire blocuri 
ANL,localitatea NUCET,judetul 
Bihor 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Necesar pentru Construire 
blocuri ANL,localitatea NUCET 
Sursa de finantare 
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4%din PIB pentru asigurarea 
investitiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 275 -

Deputat Laza-Matiuta Liviu Romania la 2 martie 2012. 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

1467.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune alocarea  sumei de 
19.063,656 mii lei , pentru 
modernizarea drumului de 
interes local. Comuna Cervenia, 
Judetul Teleorman  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea acestui drum de 
interes local, in scopul 
imbunatatirii infrastructurii rurale 
, facand parte din proiectele  ce 
trebuiesc initiate /continuate 
urgent in comuna Cervenia, in 
vederea dezvoltarii durabile a 
localitatii. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 

finantarii investitiilor strategice  monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1468.  Anexa nr.3/15/02 Se propune alocarea  sumei de Se solicita admiterea Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

7.448,630 mii lei, pentru sistemul 
centralizat de alimentare cu apa. 
Comuna Cervenia 
Judetul Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 
 

amendamentului pentru 
demararea lucrarilor legate de 
sistemul centralizat de 
alimentare cu apa, facand parte 
din proiectele  ce trebuiesc 
initiate/continuate  urgent in 
comuna Cervenia, in vederea 
dezvoltarii durabile a localitatii . 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1469.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune alocarea  sumei de 
14.824,391 mii lei, pentru 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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si Administratiei Publice sistemul centralizat de canalizare 
menajera. 
Comuna Cervenia Judetul 
Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 
 

demararea lucrarilor legate de 
sistemul centralizat 
decanalizare menajera, facand 
parte din proiectele  ce 
trebuiesc initiate /continuate 
urgent in comuna Cervenia, in 
vederea dezvoltarii durabile a 
localitatii 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
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apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1470.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune alocarea  sumei de 
1.661,726 mii lei, pentru sistemul 
de alimentare cu apa. 
Comuna Viisoara 
Judetul Teleorman. 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
demararea lucrarilor legate de 
sistemulde alimentare cu 
apa(pretul total al lucrarilor fiind 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 
 
 
 

de 3.234.087 lei din care a mai 
ramas de alocat suma 
exprimata alaturat), facand 
parte din proiectele  ce 
trebuiesc initiate/continuate  
urgent in comuna Viisoara, in 
vederea dezvoltarii durabile a 
localitatii . 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 
 

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1471.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune alocarea  sumei de 
775, 637 mii lei, pentru  stadionul 
comunal . 
Comuna Viisoara 
Judetul Teleorman. 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
demararea lucrarilor legate de 
amenajarea stadionului 
comunal(pretul total al lucrarilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 
 
 

fiind de 868.423 lei din care a 
mai ramas de alocat suma 
mentionata alaturat), facand 
parte din proiectele  ce 
trebuiesc initiate /continuate 
urgent in comuna Viisoara, in 
vederea dezvoltarii durabile a 
localitatii 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1472.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune alocarea  sumei de 
8.106,610 mii  lei, pentru 
sistemul de canalizare menajera. 
 
Comuna Viisoara 
Judetul Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
demararea lucrarilor legate de  
inserarea sistemului de 
canalizare menajera ,facand 
parte din proiectele  ce 
trebuiesc initiate/continuate  
urgent in comuna Viisoara, in 
vederea dezvoltarii durabile a 
localitatii . 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
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este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1473.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune alocarea  sumei de 
1.182,860 mii lei, pentru 
modernizare drum de interes 
local. Comuna Viisoara 
Judetul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
demararea lucrarilor legate de 
modernizarea drumului de 
interes local,facand parte din 
proiectele  ce trebuiesc 
initiate/continuate  urgent in 
comuna Viisoara, in vederea 
dezvoltarii durabile a localitatii 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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 /1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1474.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune alocarea  sumei de 
1.000 mii  lei, pentru reabilitare 
drum comunal DC9 Viisoara-
Vanatori. 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
demararea lucrarilor legate de 
reabilitarea drumului comunal 
DC 9,facand parte din proiectele  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
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Comuna Viisoara 
Judetul Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 
 

ce trebuiesc initiate/continuate  
urgent in comuna Viisoara, in 
vederea dezvoltarii durabile a 
localitatii . 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1475.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune alocarea  sumei de 
300 mii lei, pentru reabilitarea 
dispensarului veterinar. 
 
Comuna Viisoara 
Judetul Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
demararea lucrarilor legate de 
reabilitarea dispensarului 
veterinar,facand parte din 
proiectele  ce trebuiesc 
initiate/continuate  urgent in 
comuna Viisoara, in vederea 
dezvoltarii durabile a localitatii . 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
-Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1476.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune alocarea  sumei de 
86,800 mii  lei, pentru 
echipamentul de incalzire termica 
la gradinita . 
Comuna Viisoara 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
echipamentul de incalzire 
termica la gradinita,facand parte 
din proiectele  ce trebuiesc 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
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Judetul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 

initiate/continuate  urgent in 
comuna Viisoara, in vederea 
dezvoltarii durabile a localitatii  
si sustenabilitatii procesului de 
educare indiferent de factori  
posibili perturbatori . 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 
 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
-Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1477.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune alocarea  sumei de 
272, 800 lei, pentru  reabilitarea 
sediului primariei. 
 
Comuna Viisoara Judetul 
Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
demararea lucrarilor legate de 
reabilitare asediului 
primariei,facand parte din 
proiectele  ce trebuiesc 
initiate/continuate  urgent in 
comuna Viisoara, in vederea 
dezvoltarii durabile a localitatii  
si mentenantei bunurilor ce 
apartin patrimoniului national. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
-Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1478.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune alocarea  sumei de 
223,200 mii lei , pentru   POLITIA 
LOCALA. 
 
Comuna Viisoara 
Judetul Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 
 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
POLITIA LOCALA ,facand parte 
din proiectele  ce trebuiesc 
initiate/continuate  urgent in 
comuna Viisoara, in vederea 
dezvoltarii durabile a localitatii  
si asigurarii  protectiei populatiei 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
-Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1479.  Anexa nr.3/15/02 
 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 
390,600 mii lei , pentru   achizitie 
buldoexcavator . 
 
Comuna Viisoara 
Judetul Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
intabularea islazului comunal 
,facand parte din proiectele  ce 
trebuiesc initiate/continuate  
urgent in comuna Viisoara, in 
vederea dezvoltarii durabile a 
localitatii  . 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 
 

Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
prin bugetul MDRAP 

1480.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 
9.256,026 mii.lei , pentru  
infiintarea sistemului de 
canalizare si statie de epurare a 
apei uzate menajere. 
 
Comuna Suhaia 
Judetul Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
infiintarea sistemului de 
canalizare si statie de epurare a 
apei uzate menajere, facand 
parte din proiectele  ce 
trebuiesc initiate/continuate  
urgent in comuna Suhaia, in 
vederea dezvoltarii durabile a 
localitatii . 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1481.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 
4.731,240 mii  lei , pentru  
modernizare drumuri de interes 
local. 
 
Comuna Suhaia 
Judetul Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea drumurilor de 
interes local, facand parte din 
proiectele  ce trebuiesc 
initiate/continuate  urgent in 
comuna Suhaia, in vederea 
dezvoltarii durabile a localitatii . 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1482.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 
1.184,196 mii lei , pentru  
amenajarea parcului din 
localitate . 
 
Comuna Suhaia 
Judetul Teleorman. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea parcului din 
localitate , facand parte din 
proiectele  ce trebuiesc 
initiate/continuate  urgent in 
comuna Suhaia, in vederea 
dezvoltarii durabile a localitatii  
dar si imbunatatirii peisagistice 
a zonei cu impact direct asupra 
starii de sanogeneza a 
populatiei si a activitatii de loisir 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

- Lucrarea se poate finanta 
prin Programul de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 
71/2007.  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1483.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 
3.899,590 mii  lei , pentru  
infiintarea si distributia retelei de 
gaze. 
 
Comuna Suhaia 
Judetul Teleorman. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
infiintarea si distributia retelei de 
gaze, facand parte din 
proiectele  ce trebuiesc 
initiate/continuate  urgent in 
comuna Suhaia, in vederea 
dezvoltarii durabile a localitatii. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
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Deputat PDL Lucian MILITARU 
 
 

locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale 

1484.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 
sumei de 430 mii lei pentru  
amenajare santuri, podete si 
intrari in curti pe tronsonul 
adiacent DN 51 A in intravilanul 
comunei. 
Comuna Suhaia 
Judetul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
amenajare santuri, podete si 
intrari in curti pe tronsonul 
adiacent DN 51 A in intravilanul 
comunei , facand parte din 
proiectele  ce trebuiesc 
initiate/continuate  urgent in 
comuna Suhaia, in vederea 
dezvoltarii durabile a localitatii. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
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1485.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

 
Se propune alocarea sumei de 
550 mii lei pentru   modernizarea 
ulitelor. 
 
Comuna Suhaia 
Judetul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea ulitelor, facand 
parte din proiectele  ce 
trebuiesc initiate/continuate  
urgent in comuna Suhaia, in 
vederea dezvoltarii durabile a 
localitatii. 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1486.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 74.769, 644 
mii lei pentru reabilitarea  
Drumului Judetean 709 Arad-
Seleus,cuprins in PNDI.  
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestui drum, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare a structurii de 
rezistenţă ,avand semnat 
contractul de executie. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1487.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se aloca suma de 313,15 mii lei 
pentru reabilitarea unei străzi din 
Comuna Zerind 
 
Comuna Zerind,  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea Străzii nr.11 din 
Comuna Zerind pe un tronson 
de 1,510 km având în vedere 
stadiul avansat al acesteia de 
degradare  
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1488.  Anexa nr.3/15/02 Se aloca suma de 272,82 mii lei Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

pentru reabilitarea a DC 72 
Pârneşti - Săvârşin 
 
Comuna Săvârşin,  
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

amendamentului pentru 
reabilitarea unui tronson de 8,37 
km drum, având în vedere 
stadiul avansat de degradare  
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1489.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se aloca suma de 3.183,58 mii 
lei pentru reabilitarea DC 133 
Apateu – Lim. Jud. Bihor 
 
Comuna Apateu,  
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea unui tronson de 5,30 
km drum, având în vedere 
stadiul avansat de degradare  
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1490.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se aloca suma de 1.764,56 mii 
lei pentru reabilitarea a DC 46 
Hălmăgel – Luncşoara  
 
Comuna Hălmăgel,  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea unui tronson de 7,10 
km drum, având în vedere 
stadiul avansat de degradare  
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1491.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se aloca  suma de 187,55 mii lei 
pentru reabilitarea a trei străzi din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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si Administratiei Publice Comuna Zerind 
 
Comuna Zerind,  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

reabilitarea a trei străzi, 
respectiv: Strada nr.5 pe un 
tronson de 0,78 km , Strada nr.9 
pe un tronson de 1,18 km şi 
Strada nr.10 pe un tronson de 
1,51 km, având în vedere 
stadiul avansat al acestora de 
degradare  
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1492.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se aloca suma suma de 149,80 
mii lei pentru reabilitarea a unei 
străzi din satul Iermata Neagră 
 
Comuna Zerind,  
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea unei străzi din satul 
Iermata Neagră pe o lungime de  
0,73 km având în vedere stadiul 
avansat de degradare  
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1493.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se aloca suma de 832,13 mii lei 
pentru reabilitarea  DC 49 Şagu- 
Hunedoara Timişană şi DC 95 
Şagu – Hunedoara Timişană 
 
Comuna Şagu,  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea a două tronsoane 
de drum  de 2,18 km respectiv 
2,46 km, având în vedere 
stadiul avansat de degradare  
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1494.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se aloca suma de 959,74 mii lei 
pentru reabilitarea DC 18 Igneşti 
- Susani 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea unui tronson de 6,40 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare nu poate 
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Comuna Igneşti,  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

km drum, având în vedere 
stadiul avansat de degradare  
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1495.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se aloca suma de 1.076,36 mii 
lei pentru reabilitarea a DC 38 
Gurahonţ-  Zimbru 
 
Comuna Gurahonţ,  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea unui tronson de 
12,60 km drum, având în 
vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
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judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1496.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se aloca suma de 230,67 mii lei 
pentru reabilitarea unei străzi din 
satul Iermata Neagră. 
 
Comuna Zerind,  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea Străzii nr.2 din satul 
Iermata Neagră, Comuna 
Zerind pe un tronson de 1,079 
km având în vedere stadiul 
avansat al acesteia de 
degradare  
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1497.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se aloca suma de 871,51 mii lei 
pentru reabilitarea DC 133 
Şepreuş - Apateu 
 
Comuna Şepreuş,  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea unui tronson de 5,50 
km drum, având în vedere 
stadiul avansat de degradare  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
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Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1498.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se aloca suma de 119,22 mii lei 
pentru reabilitarea  DC 11 
Comăneşti – Botfei, Comuna 
Hăşmaş,  
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea unui tronson de 5 
km drum, având în vedere 
stadiul avansat de degradare  
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
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pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1499.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se aloca suma de 2.590,24 mii 
lei pentru reabilitarea a DC 51 
Vârfurile - Pleşcuţa 
 
Comuna Gurahonţ,  
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea unui tronson de 10 
km drum, având în vedere 
stadiul avansat de degradare  
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1500.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se aloca suma de 1.429,00 mii 
lei pentru reabilitarea DC 13 sat 
Groşeni 
Comuna Archiş,  
Judeţul Arad 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea unui tronson de 4,30 
km drum având în vedere 
stadiul avansat de degradare  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1501.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Reabilitarea zonelor urbane cu 
deficienţe severe ale serviciului 
de canalizare din municipiul Arad 
- inclusiv modernizarea 
sistemului rutier cu suma de 
10,715 mii 
Oraşul Arad 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1502.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Reabilitare pasaj rutier Grădişte 
cu suma de 1413 mii lei 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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si Administratiei Publice Oraşul Arad 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1503.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Amenajare treceri la nivel cu 
liniile de tramvai cu suma de 676 
mii lei 
Oraşul Arad 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
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1504.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Legătură rutieră Câmpul Liniştii - 
Centura Arad cu suma 1 000 mii 
lei 
Oraşul Arad 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1505.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Reabilitare pasaj rutier Micălaca 
cu suma de 1,675 mii lei 
Oraşul Arad 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
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din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

 

1506.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Amenajare piste de biciclişti în 
municipiul Arad cu suma de 915 
mii lei 
Oraşul Arad 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1507.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Parcare subterană Piaţa Avram 
Iancu cu suma de 5. 000 mii lei 
 
Oraşul Arad 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1508.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Modernizare bază sportivă 
Nădab OG 7/2006 cu suma de 
181 mii lei  
Oraşul Chişineu Criş  
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1509.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Extindere local liceu (18 săli) cu 
suma de 200 mii lei 
Oraşul Curtici 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

respective 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1510.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Asfaltare străzi (58 km) cu suma 
de 1000 mii lei 
Oraşul Curtici 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1511.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Reparaţii trotuare cu pavele (100 
km) cu suma de 1400 mii lei 
Oraşul Curtici 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1512.  Anexa nr.3/15/02 Reparaţii clădire str.Primăriei Finanţare începută din bugetul Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

nr.47 cu suma de 100 mii lei 
Oraşul Curtici 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1513.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Reparaţii sediu primărie exterior 
200 mii lei 
Oraşul Curtici 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
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1514.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Amenajare centru de zi pentru 
bătrâni (reabilitare 
clădire+dotare)  300 mii lei 
Oraşul Curtici 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1515.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Reamenajare parc cu suma de 
25 mii  
Oraşul Ineu 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
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Eusebiu Manea 
 

1516.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Amenajare strada P.Maior cu 
suma de 700 mii lei 
Oraşul Lipova  
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 329 -

prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1517.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Canal menajer str.Timişorii DJ 
682 cu suma de 175 mii lei 
Oraşul Lipova  
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale 

1518.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Reabilitare clădire sediu primărie 
cu suma de 800 mii lei  
Oraşul Lipova  
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Regionale şi Administraţiei 
Publice 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1519.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă  şi apă 
uzată în judeţul Arad (Staţia de 
epurare nouă Nădlac) cu suma 
de 233 mii lei 
Oraşul Nădlac  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
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de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale 

1520.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Drum de acces şi parcaje de 
incintă cu suma de 25 mii lei 
Oraşul Nădlac  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1521.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Execuţie drum de legătură 
Csanadpalota – Nădlac cu suma 
de  100 mii lei 
   
Oraşul Nădlac  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1522.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Realizare piste de biciclete cu 
suma de 184 mii lei 
Oraşul Nădlac  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

respective 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1523.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Piaţă agroalimentară cu suma de 
184 mii lei  
Oraşul Nădlac  
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1524.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Reabilitare încăperi în imobilul 
Han de Poşta Veche cu suma de 
100 mii lei 
Oraşul Pâncota  
Judeţul Arad 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Regionale şi Administraţiei 
Publice 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1525.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Amenajare rigole pluviale 
Pâncota şi Măderat cu suma de 
500 mii lei 
 
Oraşul Pâncota  
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

 

1526.  Anexa nr.3/15/02 Amenajare piaţă Pâncota cu Finanţare începută din bugetul Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

suma de 500 mii lei 
 
Oraşul Pâncota  
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1527.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Modernizare şi extindere cămin 
cultural cu suma de 800 mii lei 
Oraşul Sântana  
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
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 aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1528.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Amenajare spaţiu substaţie 
ambulanţă cu suma de 150 mii 
lei 
Oraşul Sântana  
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
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Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

1529.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

 
Reparaţii imobile Grup şcolar cu 
suma de 400 mii lei 
Oraşul Sântana  
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1530.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

 
Reparaţii imobil fost Spital 
orăşenesc cu suma de 300 mii lei 
Oraşul Sântana  
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
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protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Publice   
 

1531.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Casa de cultură cu suma de 
1300 mii lei 
Oraşul Sebiş 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

1532.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Trotuare stradale cu suma de 
1000 mii lei  
Oraşul Sebiş 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

1533.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Modernizare bază sportivă cu 
suma de 850 mii lei 
Oraşul Sebiş 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1534.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Teren sport şcoală generală cu 
suma de 1100 mii lei 
Oraşul Sebiş 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

 
1535.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Pod peste Valea Dezna la drum 
centura cu suma de 1900 mii lei 
Oraşul Sebiş 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există bază legală de 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

 
1536.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Modernizare străzi Joia Mare cu 
suma de 340 mii lei 
Comuna Almaş 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1537.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Îmbunătăţirea reţelei de drumuri 
din comuna Beliu şi sat Vasile 
Goldiş cu suma de 400 mii lei  
Comuna Beliu 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1538.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Reabilitare şi modernizare cămin 
cultural Bârsa cu suma de 305 
mii lei  
Comuna Bârsa 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1539.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Modernizare strazi Bocsig cu 
suma de 3300 mii lei  
Comuna Bocsig 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1540.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Modernizare strazi loc. Rapsig cu 
suma de 630 mii lei 
Comuna Bocsig 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 348 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1541.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Construire Staţie tratare apă 
potabilă şi dotare cu suma de 
200 mii lei  
Comuna Cărand 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
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Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1542.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Alimentare cu apă comuna 
Chisindia cu suma de 650 mii lei  
Comuna Chisindia 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
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Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1543.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Reabilitare termică şi reparaţii 
sediu primărie cu suma de 400 
mii lei  
Comuna Hălmagiu 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Nu exista temei legallegal 
pentru finantarea acestor 
cheltuieli din bugetul 
MDRAP. 

1544.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Amenajare zona centrală a 
localităţii Hăşmaş: parcuri, 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 

Se propune respingerea 
întrucât: 
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si Administratiei Publice parcări, şi trotuare cu suma de 
327 mii lei  
Comuna Hăşmaş 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1545.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Reparaţii trotuare şi amenajare 
canalizare pluvială în localitatea 
Hăşmaş cu suma de 240 mii lei  
Comuna Hăşmaş 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
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Eusebiu Manea 
 

 

1546.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Alimentare cu apă în comuna 
Pleşcuţa cu suma de 5400 mii lei 
Comuna Pleşcuţa  
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
1547.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Parc fotovoltaic comuna Pleşcuţa 
cu suma de 129 mii lei  
Comuna Pleşcuţa 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Publice respective 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 

1548.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Amenajare parc central Şiria cu 
suma de 539 mii lei  
Comuna Şiria 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Lucrarea se poate finanta 
prin Programul de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 
71/2007.  

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012 

1549.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Amenajare bibliotecă şi CDI Şiria 
cu suma de 475 mii lei  
Comuna Şiria 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Regionale şi Administraţiei 
Publice 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1550.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

DC 64 Tauţ km 2+885,00-
4+100,00 cu suma de 387,817 
mii lei  
Comuna Tauţ 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1551.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Reabilitare sistem de iluminat 
public cu suma de 338 mii lei 
Comuna Tauţ 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
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 Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 

 
1552.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Amenajare drumuri agricole în 
comuna Târnova cu suma de 
1026 mii lei  
Comuna Târnova 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1553.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Modernizare DC 42/B tronson 
DN 76-Lazuri-2,9 km cu suma de 
2627 mii lei  
Comuna Vârfurile 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1554.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Modernizare DC 41/B tronson 
DN 79/A Avram Iancu - 1,2 km 
cu suma de 410 mii lei 
Comuna Vârfurile 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1555.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Reparaţii capitale la Şc.Gen. 
Groşeni cu suma de 1940 mii lei 
Comuna Archiş 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 363 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 

1556.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Constr. Grădiniţa cu 2 săli 
Groşeni cu suma de 2500 mii lei 
Comuna Archiş 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 

1557.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Electrificare cartier Groşeni cu 
suma de 1746 mii lei 
Comuna Archiş 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 

 
1558.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Canalizarea tuturor localităţilor cu 
suma de 2997 mii lei 
Comuna Archiş 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale.

 
1559.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Canalizare şi epurarea apei în 
localitatea Buteni cu suma de 
1000 mii lei 
Comuna Buteni 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
1560.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Reabilitare şi consolidare cămin 
cultural în comuna Buteni cu 
suma de 470 mii lei 
Comuna Buteni 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

 
1561.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicecu suma de 74.769, 644 
mii lei pentru reabilitarea  
Drumului Judetean 709 Arad-
Seleus,cuprins in PNDI.  
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestui drum, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare a structurii de 
rezistenţă ,avand semnat 
contractul de executie. 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1562.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se propune alocarea  sumei de  
37.532, 894 mii lei pentru 
reabilitarea  Drumului Judetean 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestui drum, având 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
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682 Arad-Felnac,cuprins in 
PNDI.  
  
Judeţul  Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

în vedere stadiul avansat de 
degradare a structurii de 
rezistenţă ,avand semnat 
contractul de executie. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1563.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Pietruire drumuri, comuna 
Secusigiu – 1.500 mii  lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
finalizării investiţiei. 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice prin diminuarea 
cheltuielilor la bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1564.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
Alimentare cu apa a comunei 
Secusigiu – 5.000 mii lei-hg 577 

Suma este necesară încheierii 
proiectului inclus în HG 577. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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si Administratiei Publice Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice prin diminuarea 
cheltuielilor la bunuri si servicii 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
1565.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Modernizare drum DC 58 
Bonţeşti-Musteşti cu suma de 
217 mii lei 
Comuna Gurahonţ 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1566.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru asfaltare drum Bratu - 
Oarja , Comuna Bradu, Jud. 
Argeş, cu suma 
de 4.000 mii  lei.    
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate este 
achitat, însă nu există un proiect 
finalizat. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1567.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru asfaltare drum comunal 
12 km, Comuna Bradu, Jud. 
Argeş, cu suma 
de 7 200 mii  lei.    
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate este 
achitat, însă nu există un proiect 
finalizat. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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1568.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru alimentare cu apă 
Comuna Oarja, Jud. Argeş, cu 
suma 
de 7.500 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate si 
proiectul au fost achitate. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 380 -

Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale 

 
1569.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru asfaltare drumuri Comuna 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
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Oarja, Jud. Argeş, cu suma 
de 6.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

proiectul au fost achitate. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1570.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  realizarea sistemului de 
canalizare în Comuna Oarja, 
Jud. Argeş, cu suma 
de 5.500 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate si 
proiectul au fost achitate. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
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de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale 
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1571.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  asfaltare comuna 
Poienarii de Argeş 3 km, 
Comuna Poienarii de Muscel, 
Jud. Argeş, cu suma 
de 3.500 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate si 
proiectul au fost achitate 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1572.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  construcţie Dispensar, 
Comuna Poienarii de Muscel, 
Jud. Argeş, cu suma 
de 500 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor (proiect 
aflat în derulare). 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1573.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  construcţie pod, Comuna 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor (proiect 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Poienarii de Muscel, Jud. Argeş, 
cu suma 
de 250 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

aflat în derulare). 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1574.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  construcţie Dispensar 
Jugur, Comuna Poienarii de 
Muscel, Jud. Argeş, cu suma 
de 500 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor (proiect 
aflat în derulare). 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1575.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  alimentare cu apă, 
Comuna Valea Mare Pravat, Jud. 
Argeş, cu suma 
de 1400 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor (proiect 
aflat în derulare). 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
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pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1576.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  sală de sport Comuna 
Valea Mare Pravat, Jud. Argeş, 
cu suma 
de 400 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor (proiect 
aflat în derulare din  anul 2012). 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
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sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

1577.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  alimentare cu apă 
Comuna Musăteşti, Jud. Argeş, 
cu suma 
de 12.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate si 
proiectul au fost achitate, însă 
proiectul nu a fost licitat. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
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- 392 -

Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1578.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  asfaltare drumuri 14 km 
Comuna Musăteşti, Jud. Argeş, 
cu suma 
de 13.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate si 
proiectul au fost achitate. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1579.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  realizare sistem de 
canalizare – apă menajeră (22 
km conductă), Comuna 
Vultureşti, Jud. Argeş, cu suma 
de 600 mii lei. 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate si 
proiectul au fost achitate 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
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Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
1580.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  alimentare cu apă în 
localităţile Langesti, Silisteni şi 
Bumbuieni, Comuna Lunca 
Corbului, Jud. Argeş, cu suma 
de 2300 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor (proiect 
aflat în derulare  - restanţă 
constructor 350 mii lei) 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
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119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
1581.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  construire punct sanitar, 
Comuna Lunca Corbului, Jud. 
Argeş, cu suma 
de 360 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor (proiect 
aflat în derulare din fonduri 
proprii şi sponsorizate CJ – 
lucrări executate şi neachitate) 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 398 -

Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1582.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  bază sportivă 
multifuncţională, Comuna Lunca 
Corbului, Jud. Argeş, cu suma 
de 340 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1583.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  reabilitare PUG, Comuna 
Lunca Corbului, Jud. Argeş, cu 
suma 
de 28 mii lei.  

Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2013 pentru finantarea 
elaborarii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice 
generale si a regulamentelor 
locale de urbanism  este in 
pozitie absoluta şi se 
detaliază pe obiective de 
investiţii de către ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor 
publice locale. 
 

1584.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  reabilitare drum DC 152, 
Comuna Lunca Corbului, Jud. 
Argeş, cu suma 
de 1300 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Parteneriat cu CJ din anul 2007 
(contract nerespectat) 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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1585.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  sală de sport, Comuna 
Lunca Corbului, Jud. Argeş, cu 
suma 
de 150 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
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- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

1586.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  sistem de canalizare, 
Comuna Vedea, Jud. Argeş, cu 
suma 
de 1400 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor (proiect 
aflat în derulare din anul 2008) 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
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uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
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administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1587.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  sediu Primarie, Comuna 
Vedea, Jud. Argeş, cu suma 
de 1 000 mii  lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor (proiect 
aflat în derulare din anul 2009 
din fonduri proprii). 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1588.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  asfaltare – 21 km, 
Comuna Vedea, Jud. Argeş, cu 
suma 
de 15.000 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate este 
achitat, însă nu există un proiect 
finalizat. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1589.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  asfaltare – 8 km, Comuna 
Vedea, Jud. Argeş, cu suma 
de 4.500 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate este 
achitat, însă nu există un proiect 
finalizat. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea 
Programului pe care o 
comunica consiliilor 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 

 
1590.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  asfaltare – 2 km, Comuna 
Morăreşti, Jud. Argeş, cu suma 
de 1000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate si 
proiectul au fost achitate. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea 
Programului pe care o 
comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 409 -

1591.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  asfaltare – 1 km, Comuna 
Morăreşti, Jud. Argeş, cu suma 
de 800 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate si 
proiectul au fost achitate 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea 
Programului pe care o 
comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1592.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  reabilitare şcoală, 
Comuna Poienarii de Argeş, Jud. 
Argeş, cu suma 
de 1404 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate si 
proiectul au fost achitate 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
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Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

1593.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  reabilitare drum – 15 km, 
Comuna Poienarii de Argeş, Jud. 
Argeş, cu suma 
de 5668 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate si 
proiectul au fost achitate 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1594.  Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  sistem de canalizare, 
Comuna Poienarii de Argeş, Jud. 
Argeş, cu suma 
de 13.080 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate este 
achitat, însă nu există un proiect 
finalizat. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
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 România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1595.  Anexa3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 
 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finantarea proiectului 
privind asigurarea securitatii 
cibernetice prin instalarea de 
filtre - servere de tip I si de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail si internet ) 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 

Acest proiect va permite 
identificarea si protejarea 
atacurilor malitioase si furturilor 
de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice. 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 
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1596.  Anexa 3/15/    Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare pod 
peste raul Trotus, pe DC  136”, 
sat Cotumba, comuna Agas, 
judetul Bacau  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
   

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Investitia este 
necesara pentru imbunatatirea 
infrastructurii rurale si cresterea 
gradului de civilizatie in acest 
spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1597.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare pod 
beton armat peste raul Tazlaul 
Sarat, pe DC  178”, comuna 

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Investitia este 
necesara pentru imbunatatirea 
infrastructurii rurale si cresterea 
gradului de civilizatie in acest 
spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 416 -

Ardeoani, judetul Bacau  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
   

Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1598.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 6 000 mii lei pentru asfaltare 
drumuri locale in comuna 
Ardeoani, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1599.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 400 mii lei pentru modernizare 
primarie in comuna Brusturoasa, 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

investitiilor strategice finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1600.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 400 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Construire baza 
sportiva multifunctionala tip 2”, in 
comuna Corbasca, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
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sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1601.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 3 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Construire sistem de 
alimentare cu apa in satele 
Corbasca, Rogoaza, Scarisoara, 
Marvila, Vilcele si Bacioiu”, in 
comuna Corbasca, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
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pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 421 -

administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1602.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 9 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Canalizare si statie 
de epurare”, in comuna 
Corbasca, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
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de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1603.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare pod pe 
DC Rogoaza pct Munteanu”, 
comuna Corbasca, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
   

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Investitia este 
necesara pentru imbunatatirea 
infrastructurii rurale si cresterea 
gradului de civilizatie in acest 
spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012.  
-Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1604.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare pod pe 

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Investitia este 
necesara pentru imbunatatirea 
infrastructurii rurale si cresterea 
gradului de civilizatie in acest 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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DC Rogoaza pct Boureanu”, 
comuna Corbasca, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
   

spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012.  
-Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1605.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare pod pe 
DC Corbasca pct Lupu”, comuna 
Corbasca, judetul Bacau  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Investitia este 
necesara pentru imbunatatirea 
infrastructurii rurale si cresterea 
gradului de civilizatie in acest 
spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012.  
-Nu există bază legală de 
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Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
   

finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1606.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare pod pe 
DC Corbasca pct Boghiu C-tin”, 
comuna Corbasca, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
   

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Investitia este 
necesara pentru imbunatatirea 
infrastructurii rurale si cresterea 
gradului de civilizatie in acest 
spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012.  
-Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1607.  Anexa 3/15/    Ministerul Se propune suplimentarea Starea precara actuala a Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare pod pe 
DC Corbasca pct Andone”, 
comuna Corbasca, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012.  
-Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1608.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 80 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare pod si 
taluz pe DC Corbasca pct 
Andrei”, comuna Corbasca, 
judetul Bacau  
Autori: Comisia pentru 

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012.  
-Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1609.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare pod pe 
DC Corbasca pct Alexe”, comuna 
Corbasca, judetul Bacau  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012.  
-Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1610.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare pod pe 
DC Vilcele”, comuna Corbasca, 
judetul Bacau  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012.  
-Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1611.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 70 mii lei pentru finantarea 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
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obiectivului „Reabilitare posturi 
de transformare in satele 
Corbasca si Scarisoara pentru 
asigurare cu energie electrica, 
sistem de alimentare cu apa”, 
comuna Corbasca, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012.  
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1612.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 1 000 mii lei pentru asfaltare 
drum comunal DC 131 A, in sat 
Seaca,  comuna Dofteana, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012.  
- - Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1613.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 500 mii lei pentru reabilitare 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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drum comunal DC 149, sat 
Larga,  comuna Dofteana, judetul 
Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1614.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 6 000 mii lei pentru reabilitare 
drumuri locale sat Filipeni – 5km, 
sat Brad – 1km, sat Balaia – 
1km, comuna Filipeni, judetul 
Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
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judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1615.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 9 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Alimentare cu apa si 
canalizare sat Filipeni”, comuna 
Filipeni, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. Este necesara 
finantarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
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este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1616.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 6 000 mii lei pentru asfaltare 
drumuri locale in satele Oniscani, 
Boanta, Cornesti, din comuna 
Filipesti, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 436 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1617.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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Publice cu suma de 
 6 000 mii lei pentru reabilitare 
drum comunal Tarhaus – 6,4km 
si Bolovanesti – 3,6km, comuna 
Ghimes Faget, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

civilizatie in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1618.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 6 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „ Asfaltare si 
modernizare drumuri locale”, 
comuna Gioseni, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1619.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 6 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Modernizare drum 
comunal DC 112 si drumuri 
locale”, comuna Gura Vaii, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1620.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administratiei Publice Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 9 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Alimentare cu apa si 
canalizare in satele Dumbrava, 
Capata si Temelia”, comuna 
Gura Vaii, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

in acest spatiu. Este necesara 
finantarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- - Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1621.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 6 000 000 Ron 
pentru reabilitare drumuri de 
interes local in comuna Horgesti, 

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Este necesara 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

reabilitarea acestora. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1622.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 9 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Alimentare cu apa si 
canalizare”, comuna Horgesti, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. Este necesara 
finantarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- - Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 445 -

Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1623.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 6 000 mii lei pentru asfaltare 
drumuri locale in comuna 
Horgesti, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1624.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de  100 mii lei 
pentru construire poduri si 
podete in comuna Izv. 
Berheciului, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1625.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
500 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Modernizare targ 
saptamanal si amenajare piata 
agroalimentara”, comuna Livezi,  
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1626.  Anexa 3/15/    Ministerul Se propune suplimentarea Investitia este necesara pentru Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 30 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare punte 
carosabila peste raul Tazlau”, sat 
Poiana, comuna Livezi, judetul 
Bacau  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
   

imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1627.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 6 000 mii lei pentru reabilitare 
drumuri locale in satele 
Balaneasa, Livezi si Orasa, din 
comuna Livezi, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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1628.  Anexa 3/15/    Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 150 mii lei pentru modernizarea 
sistemului de iluminat public in 
satul Orasa, comuna Livezi, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
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1629.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 500 mii lei pentru reabilitare si 
modernizare primarie in comuna 
Livezi, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1630.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 9 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Alimentare cu apa si 
canalizare”, comuna Livezi, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1631.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 1 000 mii lei 
pentru finantarea obiectivului „ 
Imbunatatirea retelei de drumuri 
de interes local, prin asfaltare”, 
comuna Luizi Calugara, judetul 
Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Este necesara 
reabilitarea acestora. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1632.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 6 000 mii lei 
pentru asfaltare drum comunal si 
local (5 974m), comuna Magura, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Este necesara 
reabilitarea acestora. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1633.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administratiei Publice Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 9 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Alimentare cu apa si 
canalizare satele Sohodol si 
Crihan”, comuna Magura, judetul 
Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1634.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 458 -

Publice cu suma de 
 9 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Alimentare cu apa si 
canalizare”, comuna Negri, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 459 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1635.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 460 -

Publice cu suma de 
 9 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Alimentare cu apa si 
canalizare”, comuna Odobesti, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 461 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1636.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Investitia este 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 462 -

Publice cu suma de 
 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare pod si 
amenajare albie – la Nica”, 
comuna Parava, judetul Bacau  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
   

necesara pentru imbunatatirea 
infrastructurii rurale si cresterea 
gradului de civilizatie in acest 
spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1637.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare punti 
pietonale”, comuna Pirjol, judetul 
Bacau  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Investitia este 
necesara pentru imbunatatirea 
infrastructurii rurale si cresterea 
gradului de civilizatie in acest 
spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 463 -

Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
   

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1638.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 6 000 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale DC 28A, DC 28B, DC 
28C, comuna Plopana, judetul 
Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 464 -

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1639.  Anexa 3/15/    Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 6 000 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale DC 177 Cernu-Buleni, 
DC 176 Prohozesti-Negreni, 
comuna Poduri, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 465 -

Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

investitiilor strategice conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 466 -

propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1640.  Anexa 3/15/    Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 6 000 mii lei 
pentru reabilitare drumuri de 
interes local Valea-Sosii Dealul-
Bujorii, comuna Poduri, judetul 
Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 467 -

subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1641.  Anexa 3/15/    Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Construire pod sat 
Buleni”, comuna Poduri, judetul 
Bacau  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 468 -

Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
   

infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1642.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului  „Construire pod sat 
Cernu”, comuna Poduri, judetul 
Bacau  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
   

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1643.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 469 -

Administratiei Publice Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Construire podete in 
satele Branaesti, Valea Sosii, 
Rusaiesti”, comuna Poduri, 
judetul Bacau  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
   

rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1644.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 9 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului 
„Extindere/Modernizare 
alimentare cu apa potabila si 
canalizare”, comuna Poduri, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
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-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale 

1645.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 9 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului 
„Extindere/Modernizare retea 
electricitate”, comuna Poduri, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

1646.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 400 mii lei pentru 
finalizare/modernizare sediu 
primarie in comuna Prajesti, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1647.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 9 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Canalizare si statie 
de epurare”, comuna Prajesti, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
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staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1648.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 1 000 mii lei 
pentru finantarea obiectivului „ 
Imbunatatirea retelei de drumuri 
de interes local, prin asfaltare”, 
comuna Prajesti, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Investitia este 
necesara pentru imbunatatirea 
infrastructurii rurale si cresterea 
gradului de civilizatie in acest 
spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
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pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1649.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 1 000 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Sarata, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Investitia este 
necesara pentru imbunatatirea 
infrastructurii rurale si cresterea 
gradului de civilizatie in acest 
spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
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Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1650.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Investitia este 
necesara pentru imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Construire pod din 
beton armat peste paraul Fanar, 
pct Scoala, sat Rachitoasa”, 
comuna Rachitoasa, judetul 
Bacau  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
   

infrastructurii rurale si cresterea 
gradului de civilizatie in acest 
spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 
 
 

1651.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Construire pod din 
beton armat in satul Danaila”, 
comuna Rachitoasa, judetul 
Bacau  
Autori: Comisia pentru 

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Investitia este 
necesara pentru imbunatatirea 
infrastructurii rurale si cresterea 
gradului de civilizatie in acest 
spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
   

PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 
 

1652.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 9 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare retea 
electrica joasa tensiune”, 
comuna Rachitoasa, judetul 
Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

1653.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 9 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare retea 
canalizare”, comuna Sarata, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
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finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
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de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1654.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 9 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare si 
modernizare sistem de 
canalizare si statie de epurare, 
sat Pancesti”, comuna Sascut, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
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reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1655.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 9 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Alimentare cu apa in 
satele Contesti si Valea Nacului”, 
comuna Sascut, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1656.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 1 000 mii lei 
pentru reabilitare drumuri locale 
prin pietruire, comuna Saucesti, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1657.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 9 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Alimentare cu apa si 
canalizare in satele Siretu si 
Serbesti”, comuna Saucesti, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1658.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 6 000 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
„Imbunatatirea retelei de drumuri 
comunale, prin asfaltare”, 
comuna Saucesti, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1659.  Anexa 3/15/    Ministerul Se aloca suma de 3 000 mii lei Starea precara actuala a Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

pentru reabilitare drumuri 
comunale (8km), comuna Targu 
Ocna, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Investitia este 
necesara pentru imbunatatirea 
infrastructurii rurale si cresterea 
gradului de civilizatie in acest 
spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1660.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 1 000 mii lei 
pentru reabilitare drum comunal 
DC 17, sat Bogdanesti, comuna 
Traian, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Investitia este 
necesara pentru imbunatatirea 
infrastructurii rurale si cresterea 
gradului de civilizatie in acest 
spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1661.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 1 000 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Urechesti, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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1662.  Anexa 3/15/    Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 1 000 mii lei 
pentru reabilitare drum comunal 
DC Slobozia-Urechesti (4km), 
comuna Urechesti, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1663.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 1 000 mii lei 
pentru reabilitare, prin pietruire, 
drum comunal DC 70B de la 
km1+420 pana la km 5+100, 
comuna Vultureni, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 -Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
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ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

1664.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 1 000 mii lei 
pentru finantarea obiectivului „ 
Imbunatatirea retelei de drumuri 
de interes local, prin asfaltare”, 
comuna Zemes, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia. Investitia este 
necesara pentru imbunatatirea 
infrastructurii rurale si cresterea 
gradului de civilizatie in acest 
spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1665.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
500 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Modernizare si 
amenajare piata agroalimentara”, 
comuna Zemes,  judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1666.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 9 000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „ Extindere 
alimentare cu apa si canalizare”, 
comuna Zemes, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

1667.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 40 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „ Amenajare loc de 
joaca – Zona Cinema Capitol”, 
orasul Onesti, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1668.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administratiei Publice Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 40 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „ Amenajare loc de 
joaca – Zona Stadionului”, orasul 
Onesti, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

in acest spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1669.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 40 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „ Amenajare loc de 
joaca – Zona Dalas”, orasul 
Onesti, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1670.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 40 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „ Amenajare loc de 
joaca – Zona Nadia Comaneci”, 
orasul Onesti, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1671.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 1 000 mii lei 
pentru reabilitare, prin pietruire, 
drum comunal Prajoaia-Mateesti 
(1,5km), comuna Livezi, judetul 
Bacau 
Autori: Comisia pentru 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1672.  Anexa 3/15/    Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 30 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
„Construire podet pe DC 
Prajoaia-Mateesti 1,5km”, 
comuna Livezi, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Romania la 2 martie 2012 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1673.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 75 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare mal 500 
m gabioane pe DC Balaneasa 
4,5 km”, comuna Livezi, judetul 
Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1674.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 

Se propune respingerea 
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Administratiei Publice Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 50 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare pod 8 m 
pe DC Balaneasa 4,5 km”, 
comuna Livezi, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1675.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 50 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare pod 8 m 
pe DC 158 Livezi – Valea Rea 
3km”, comuna Livezi, judetul 
Bacau 
Autori: Comisia pentru 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1676.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 50 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare pod 10 m 
pe DC 158 Livezi – Valea Rea 
3km”, comuna Livezi, judetul 
Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1677.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 15 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare mal 100 
m gabioane pe DC 158 Livezi – 
Valea Rea 3km”, comuna Livezi, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1678.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 50 mii lei pentru reabilitare, prin 
pietruire, drum comunal 
Balaneasa 4,5 km, comuna 
Livezi, judetul Bacau 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: cresterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 512 -

Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

1679.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 35 mii lei pentru reabilitare, prin 
pietruire, drum comunal DC 158 
Livezi – Valea Rea 3km, comuna 
Livezi, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

1680.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 15 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare mal 100 
m gabioane pe DC Scariga 
860m”, comuna Livezi, judetul 
Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1681.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 15 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare podet 
Clara pe DC Scariga 860m”, 
comuna Livezi, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 - Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
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1682.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 35 mii lei pentru reabilitare, prin 
pietruire, drum comunal DC 
Scariga 860m, comuna Livezi, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1683.  Anexa 3/15/    Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare pod 
peste raul Berzunti 30m pe DC 
Scariga 860m”, comuna Livezi, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

 
1684.  Anexa 3/15/    Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 70 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare punte 
pietonala peste raul Tazlau 126m 
pe DC Poiana”, comuna Livezi, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

 
1685.  Anexa 3/15/    Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 500 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Construire dispensar 
medical Poiana”, comuna Livezi, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1686.  Anexa 3/15/    Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 500 mii lei 
pentru reabilitare, prin asfaltare, 
drum comunal Gura Vaii 
(Primarie-Cristian) 1km, comuna 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Gura Vaii, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1687.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 150 mii lei 
pentru reabilitare pod 8m – 
regularizare apa pe DC Paltinata 
(Intrare in padure Paltinata) 
300m, comuna Gura Vaii, judetul 
Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

 
1688.  Anexa 3/15/    Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se aloca suma de 50 mii lei 
pentru reabilitare, prin pietruire, 
drum comunal DC Helegiu – 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Dragugesti 5km, comuna 
Helegiu, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1689.  Anexa 3/15/    Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 150 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare mal 
gabioane  1km pe DC Helegiu – 
Dragugesti 5km ”, comuna 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: cresterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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Helegiu, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 

1690.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 50 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare pod 10m 
pe DC Helegiu – Dragugesti 5km 
”, comuna Helegiu, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 - Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
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aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

 
1691.  Anexa 3/15/    Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 15 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare podet pe 
DC Helegiu – Dragugesti 5km ”, 
comuna Helegiu, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara reabilitarea acestui 
obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 - Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

 
1692.  Anexa 3/15/    Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 100 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare si 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei biblioteci 
datorita stadiului avansat de 
degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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modernizare Biblioteca 
Corbasca”, comuna Corbasca, 
judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
  - Nu există temei legal 
pentru finanţarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   

 

1693.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 15 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare si 
modernizare Grup Sanitar Scoala 
Scarisoara”, comuna Corbasca, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestui obiectiv 
datorita stadiului avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
  - Nu există temei legal 
pentru finanţarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerul 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   

 

1694.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 35 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare tamplarie 
PVC + glafuri + pervaze Scoala 
Bacioiu”, comuna Corbasca, 
judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli datorita 
stadiului avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
  - Nu există temei legal 
pentru finanţarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   

 
1695.  Anexa 3/15/    Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 35 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
„Reabilitare Grup Sanitar si 
instalatii termice la Scoala Mihai 
Eminescu”, comuna Lipova, 
judetul Bacau 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli datorita 
stadiului avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
  - Nu există temei legal 
pentru finanţarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   

 
1696.  Anexa 3/15/    Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 
 100 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Reabilitare cladire 
dispensar uman sat Saucesti”, 
comuna Saucesti, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestui dispensar 
datorita stadiului avansat de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
  - Nu există temei legal 
pentru finanţarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
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1697.  Anexa 3/15/    Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 100 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
„Reabilitare cladire dispensar 
veterinar sat Saucesti”, comuna 
Saucesti, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestui dispensar 
datorita stadiului avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: cresterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
  - Nu există temei legal 
pentru finanţarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   

 
1698.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 8.135 mii lei 
pentru “Reabilitare drum DC60A  
Manastirea Doamnei – Curtesti 
prin asfaltare”, Comuna Curteşti, 
Judeţul Botoşani 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv de investii cu impact 
social 
 
 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
   - Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1699.  Anexa nr.3/15 Ministerul Se propune suplimentarea Obiectiv de investii cu impact Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 19.200 mii 
lei pentru “Reabilitare drum DJ 
207 N – 13,92 km  Botoşani – 
Curteşti – Cristeşti – DN 28 B km  
prin asfaltare”, Comuna Curteşti, 
Judeţul Botoşani 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

social 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
   - Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1700.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 850 mii lei 
pentru “Finalizare investiţie Bază 
Sportivă”, Comuna Păltiniş, 
Judeţul Botoşani 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizare investiţie. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
    - Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
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1701.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru “Bază Sportivă 
Multifuncţională Tip I, Loc. 
Adăşeni, Comuna Adăşeni, 
Judeţul Botoşani. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizare investiţie. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
    - Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1702.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 853 mii lei 
pentru obiectivul “Alimentare cu 
apă”, Comuna Adăşeni,  Judeţul 
Botoşani 

Finalizare investiţie. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1703.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1.291 mii lei 
pentru obiectivul “Modernizare  
drumuri în satele comunei 
Adăşeni”, Comuna Adăşeni, 
Judeţul Botoşani 

Finalizare investiţie. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1704.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 237,7 mii lei 
pentru “Poduri şi podeţe în 
comuna Adăşeni”, Comuna 
Adăşeni, Judeţul Botoşani 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizare investiţie. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

 
1705.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 400 mii lei 
pentru “Finalizare lucrări 
canalizare sat Cotu-sat Copălău”, 

Finalizare investiţie. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
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 Comuna Copălău, Judeţul 
Botoşani.  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
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credite.

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
1706.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 473 mii lei 
pentru “Finalizare Bază 
Sportivă”, Comuna Todireni, 
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Finalizare investiţie. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1707.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”, Comuna 
Suharău, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
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publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 542 -

acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1708.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”. 
Comuna Hudeşti, Judeţul 
Botoşani 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1709.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 544 -

Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”. 
Comuna Păltiniş, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1710.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”, Comuna 
Viişoara, Judeţul Botoşani 
 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1711.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”, Comuna 
Mileanca, Judeţul Botoşani. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1712.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”, Comuna 
Havârna, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1713.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”,  
Comuna Vorniceni, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
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1714.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”,  
Comuna Cordăreni, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1715.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”, Comuna 
Ştiubeni, Judeţul Botoşani 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 555 -

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţiilor strategice finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1716.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”, Comuna 
Ripiceni, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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- 558 -

consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1717.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500.000 lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”, Comuna 
Truşeşti, Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
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din Camera Deputaţilor şi Senat ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1718.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 500.000 lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”, Comuna 
Manoleasa, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
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- 562 -

 
1719.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”,  
Comuna Avrămeni, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
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Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1720.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
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Administratiei Publice 
 

drumuri săteşti”,  
Comuna Mitoc, Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 565 -

Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1721.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”, Comuna 
Copălău, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 566 -

Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 567 -

subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1722.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”,  
Comuna Nicşeni, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 568 -

 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 569 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1723.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”, Comuna 
Vlăsineşti, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 570 -

bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 571 -

mil lei

 
1724.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 500.000 lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”, Comuna 
Conceşti, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 572 -

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1725.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 573 -

Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”, Comuna Vârfu 
Câmpului, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 574 -

dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1726.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 100 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”,  
Comuna Rădăuţi Prut, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 575 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 576 -

judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1727.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”,  
Comuna Coţuşca, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 577 -

Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 578 -

Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1728.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”,  
Comuna Drăguşeni, Judeţul 
Botoşani.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 579 -

stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 580 -

mil lei

 
1729.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”,  
Comuna Santa Mare, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1730.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 800 mii lei 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 582 -

Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”,  
Comuna Româneşti, Judeţul 
Botoşani.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1731.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”,  
Comuna Dobârceni, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 584 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 585 -

judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1732.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”,  
Comuna Durneşti, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 587 -

Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1733.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”, Comuna 
Mihălăşeni, Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
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stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
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- 589 -

mil lei

 
1734.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 400.000 lei 
pentru “Reabilitare prin asfaltare  
drum comunal DC 73D(493 m)”, 
Comuna Vârfu Câmpului, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1735.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 4.176 mii  
lei “Realizarea unui sistem 
integrat de alimentare cu apă şi 
canalizare”, Comuna Vlăsineşti, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 

Investitie nouă. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1736.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 250 mii lei 
pentru “Reabilitare prin asfaltare  
trotuare”, Comuna Româneşti, 
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 

Continuare obiectiv de investitii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

1737.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 200 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti” – sat Lupăria, 
Comuna Prăjeni, Judeţul 
Botoşani. 

Continuare obiectiv de investitii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 594 -

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

1738.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 10.330 mii 
lei pentru “Întreţinere şi asfaltare 
drumuri comunale” in localitatile 
Padureni, Sendriceni, 
Horlaceni (8.942 m.), Comuna 
Şendriceni 
Judeţul Botoşani 
 

Cofinanţare fonduri europene. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 596 -

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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- 597 -

 
1739.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 2.000 mii 
leilei pentru “Modernizare 
infrastructura de bază”, Comuna 
Ştiubeni, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Cofinanţare fonduri europene. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1740.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice Anexa cu suma de 4.801 
mii lei pentru “Modernizare DC17 
Ungureni - Dângeni”, Comunele 
Ungureni si  Dângeni,  
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Continuare obiectiv de investitii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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1741.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 5.020.000 
lei pentru “Modernizare drum 
comunal DC18B (DN29-DJ296B) 
Plopenii Mici-Mihai Viteazu”,  
Comuna Ungureni, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii cu 
impact social. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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- 600 -

acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1742.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 3.623 mii lei 
pentru “Modernizare drumuri 
comunale prin asfaltare”, 
Comuna Mihai Eminescu, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 

Continuare obiectiv de investitii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1743.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 1.100 mii lei 
pentru “Modernizare drumuri 
comunale prin asfaltare”, 
Comuna Mihăileni, Judeţul 
Botoşani. 
 

Cofinanţare fonduri europene. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 602 -

 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
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crt. 
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- 603 -

lei

 
1744.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 250 mii lei 
pentru “Pietruire  drumuri 
satesti”, Comuna Copălău, 
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 -Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 604 -

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1745.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 10.500 mii 

Continuare obiectiv de investitii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 605 -

Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

lei pentru “Modernizare DC66B 
Roma-Dimăcheni”, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 606 -

prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1746.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 1.300 mii lei 
pentru “Pietruire  drumuri satesti  
Ionăşeni – Vîrnăvoaia – 
Gheorghiu – Bogza – Mesteacăn 
– Dobrinăuţi – Hapăi de pe raza 
comunei Vârfu Câmpului”, 
Comuna Vârfu Câmpului, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 -Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 607 -

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 608 -

 
1747.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 1.500 mii lei 
pentru “Reabilitare bloc în vedera 
alocării de locuinţe tinerilor 
căsătoriţi”, Comuna Mihăileni 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou de investitii cu 
impact social. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 609 -

performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 
 

1748.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 740 mii lei 
pentru “Construire Sală de sport”, 
Comuna Mihai Eminescu, 
Judeţul Botoşani. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 

Obiectiv nou de investitii cu 
impact social. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 610 -

Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

1749.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 700 mii lei 
pentru “Alimentare cu apă şi 
canalizare – sat Manoleasa”, 
Comuna Manoleasa, Judeţul 
Botoşani 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Obiectiv nou de investitii cu 
impact social. 
 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 611 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 612 -

Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1750.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 18.000 mii 
lei pentru “Extinderea reţea 
alimentare cu apă şi canalizare 
satele Babiceni, Brosteni, 
Cucuteni, Durnesti”, Comuna 
Durneşti, Judeţul Botoşani 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv nou. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 613 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 614 -

Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1751.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei  cu 
suma de 4.000 mii lei pentru 
“Extinderea reţea alimentare cu 
apă şi canalizare cătun Pascari”, 
Comuna Şendriceni 
Judeţul Botoşani. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Cofinanţare fonduri europene. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 615 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 616 -

Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1752.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 650 mii lei 
pentru “Extinderea reţea 
alimentare cu apă şi canalizare 
în localităţile Catamarasti Deal, 
Ipotesti, Cucorani, Catamarasti 
Vale”, Comuna Mihai Eminescu, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Continuare obiectiv de investitii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1753.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 3.583 mii lei 
pentru “Extinderea reţea 
alimentare cu apă şi canalizare 
în localităţile Stânceşti şi 
Manoleşti Vale”, Comuna Mihai 
Eminescu, Judeţul Botoşani. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea  infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1754.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 1.282 mii lei 
pentru “Reabilitarea şi 
modernizarea căminului cultural 
în localitatea Horlăţeni”,  
Comuna Şendriceni, Judeţul 
Botoşani. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv de investitii cu impact 
social. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1755.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 3.500 mii lei 
pentru “Reabilitarea şi 

Obiectiv de investitii cu impact 
social. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Administratiei Publice 
 

modernizarea căminului cultural 
în localitatea Şendriceni”, 
Comuna Şendriceni, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 623 -

în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1756.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru “Reabilitarea şi 
modernizarea căminului cultural 
în localitatea Ştiubeni”, Comuna 
Ştiubeni, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investitii cu impact 
social. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
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selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1757.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 4.945 mii lei 
pentru “Reabilitarea şi 
modernizarea căminului cultural 
în localitatea Broscăuţi”, Comuna 
Broscăuţi 
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Obiectiv de investitii cu impact 
social. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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din Camera Deputaţilor şi Senat culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1758.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 700 mii lei 
pentru “Reabilitarea şi 
modernizarea Casei de Cultură”, 
Oraş Darabani, Judeţul Botoşani 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Obiectiv de investitii cu impact 
social. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Romania la 2 martie 2012 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1759.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1.500 mii lei 
pentru “Reabilitarea şi 
modernizarea Căminelor 

Obiectiv de investitii cu impact 
social. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 627 -

 Culturale”,  Comuna Ungureni, 
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţiilor strategice impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
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specifice fiecărui obiectiv. 
 

1760.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 400 mii lei 
pentru “Reabilitarea şi 
modernizarea Căminului Cultural 
în satul Ringhileşti”, Comuna 
Santa Mare, Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investitii cu impact 
social. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
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va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1761.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 2.000 mii lei 
pentru “Reabilitarea şi 
modernizarea Căminelor 
Culturale în satele Durneşti şi 
Guranda”,  
Comuna Durneşti, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
 

Obiectiv de investitii cu impact 
social. 
 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1762.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500.000 lei 
pentru “Achiziţie clădire Cămin 
Cultural”, Comuna Avrămeni, 
Judeţul Botoşani.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv nou de investitii cu 
impact social. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

- Nu există temei legal pentru 
finanţare din bugetul 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1763.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1.500.000 lei 
pentru “Reabilitare iluminat 
public”, Comuna Ştiubeni, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
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propunerea autoritatilor 
locale. 

 
1764.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 250.000 lei 
pentru “Reabilitare şi extindere 
reţea energie electrică”, Comuna 
Mihăileni, Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 

1765.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500.000 lei 
pentru “Reabilitare şi extindere 
reţea energie electrică”, Comuna 
Româneşti, Judeţul Botoşani 
 

Continuare obiectiv de investitii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1766.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 905.000 lei 
pentru obiectivul “Reabilitare si 
extindere sistem de alimentare 
cu apa” Comuna Copălău 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Obiectiv nou. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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din Camera Deputaţilor şi Senat alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
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de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
1767.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de  200.000 lei 
pentru obiectivul “Construcţie 
cladire si achizitionare centrala 
termica pentru Scoala cu clasele 
1-X”, Comuna Ştiubeni, Judeţul 
Botoşani 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 

Obiectiv nou. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

1768.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de  400.000 lei 
pentru obiectivul “Reabilitare 
conducta Dangeni - Trusesti”, 
Comuna Ungureni, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 

1769.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de  200 mii lei 
pentru obiectivul “Reabilitare prin 
asfaltare  drum comunal DC42”, 
Comuna Prăjeni 
Judeţul Botoşani. 
 

Obiectiv nou. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1770.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de  1.000 mii lei 
pentru obiectivul “Reabilitare si 
extindere sistem de alimentare 
cu apa, canalizare si statie de 
epurare”, Comuna Dobârceni, 
Judeţul Botoşani 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizare investitie 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
1771.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de  150 mii lei 

Obiectiv nou. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

pentru obiectivul “Reabilitare prin 
asfaltare  drum comunal DC24”, 
Comuna Dobârceni, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei  

1772.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de  400 mii lei 
pentru obiectivul “Reabilitare 
sediu Primarie, construire 
magazie si Garaj”, Comuna 
Dobârceni, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1773.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de  250 mii lei 

Obiectiv nou. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

pentru obiectivul “ Modernizare  
prin asfaltare  drum comunal ”, 
Comuna Cordăreni 
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1774.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de  500 mii lei 
pentru obiectivul “Reabilitare si 
extindere sediu Primarie ”, 
Comuna Vârfu Câmpului, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1775.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 

Obiectiv nou. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Publice cu suma de  7.873 mii lei 
pentru obiectivul “Canalizare si 
statie de epurare ape uzate ”, 
Comuna Vârfu Câmpului 
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
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apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1776.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de  2.376 mii 
lei pentru obiectivul “Finalizarea 

Finalizare investitie. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Administratiei Publice 
 

si extinderea retelei de 
alimentare cu apa – sat 
Ionaseni”, Comuna Vârfu 
Câmpului, Judeţul Botoşani. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţiilor strategice deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
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potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1777.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de  346 mii lei 
pentru obiectivul “Modernizare 
DS 703 sat Maghera”, Comuna 
Vârfu Câmpului, Judeţul 

Drumurile satesti sunt din 
pamant si necesita viabilizare 
prin pietruire 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţiilor strategice finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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acestora.

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1778.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de  5.325 mii 
lei pentru obiectivul “Modernizare 
drumuri agricole de exploatatie”, 
Comuna Vârfu Câmpului, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumurile agricole sunt din 
pamant si necesita viabilizare 
prin pietruire 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1779.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de  350 mii lei 
pentru obiectivul “Construire 

Obiectiv nou de investie cu 
impact social 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
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Administratiei Publice 
 

Camin Cultural”,  
Comuna Vârfu Câmpului, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1780.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 1.000 mii lei 
pentru obiectivul “Reabilitare si 
extindere sistem de alimentare 
cu apa  ”, Comuna Truşeşti 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Continuare obiectiv de investii 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
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este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1781.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 160 mii lei 
pentru obiectivul “Reabilitare, 
reparaţie si dotare cu poduri si 
troturare, Comuna Truşeşti 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Continuare obiectiv de investii 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 653 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1782.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul “Dotare cu 
utilaje de deszapezire  ”, 
Comuna Truşeşti, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou – investie 
necesara comunitatii 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1783.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 1.000 mii lei 

Obiectiv nou de investie cu 
impact social 
 
Sursa de finanţare: creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 654 -

Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

pentru obiectivul “Reabilitare, 
reparaţie si dotare camin 
cultural”, Comuna Truşeşti 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 655 -

întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1784.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 850 mii lei 
pentru obiectivul “Reparatii 
capitale sediu primarie si 
reabilitare parc”, Comuna 
Truşeşti 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investie  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1785.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 125 mii lei 
pentru obiectivul “Reabilitare, 

Obiectiv nou de investie  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 656 -

Administratiei Publice 
 
 
 
 

reparaţie, dotare Hala de carne si 
asfaltare piata de legume”,  
Comuna Truşeşti, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţiilor strategice deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1786.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 6.765 mii lei 
pentru obiectivul “Extindere retea 
alimentare cu apa”, Oraş 
Darabani, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv nou de investie  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 657 -

protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 658 -

este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1787.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 2.706 mii lei 
pentru obiectivul “Extindere retea 
alimentare cu apa”, Oraş 
Darabani, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv nou de investie  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 659 -

protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 660 -

este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1788.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 3.350 mii lei 
pentru obiectivul “Extindere retea 
de canalizare”, Oraş Darabani, 
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv nou de investie  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 661 -

protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 662 -

este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1789.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 43.000 mii 
lei pentru obiectivul “Modernizare 
strazi principale”, Oraş Darabani, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv nou de investie  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 663 -

protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 
 

1790.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 

Obiectiv nou de investie  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 664 -

Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 7.120 mii lei 
pentru obiectivul “Asfaltari zona 
centrala a orasului Darabani”, 
Oraş Darabani, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 
 

1791.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 470 mii lei 
pentru obiectivul “Reabilitare 
sediu Politia Locala”, Oraş 
Darabani, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Reabilitare si dotare 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1792.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 

Reabilitare si dotare 
 

Se propune respingerea 
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Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 1.900 mii lei 
pentru obiectivul “Reabilitare 
sediu Primaria Darabani”, Oraş 
Darabani, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1793.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 450 mii lei 
pentru “Reabilitare sediu 
SPCLEP Darabani”, Oraş 
Darabani, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Reabilitare si dotare 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1794.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru “Alimentare cu apă”, 
Comuna Avrămeni 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investii 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
1795.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru “Reabilitare /Dotare 
Camin Cultural Sat Avrameni”, 
Comuna Avrămeni, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investii 
cu impact social 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1796.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 700 mii lei 
pentru “Reabilitare /Dotare 
Camin Cultural Sat Aurel Vlaicu”, 
Comuna Avrămeni, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 

Continuare obiectiv de investii 
cu impact social 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1797.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 700 mii lei 
pentru “Reabilitare Sediu 
Primărie”, Comuna Avrămeni, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Continuare obiectiv de investii  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1798.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 200 mii lei 
pentru “Reabilitare /Dotare 
Camin Cultural”, Comuna 
Todireni, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investii 
cu impact social 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
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face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

 
1799.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 400 mii lei 
pentru “Reabilitare /Dotare 
Primarie”, Comuna Todireni, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 

Continuare obiectiv de investii  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Publice   
 

1800.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1.500 mii lei 
pentru Construire pod de beton 
peste rîul Jijia, Comuna Todireni, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investii 
cu impact social 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1801.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1.500 mii lei 
pentru “Construire Sediu 
Primarie”, Comuna Vlădeni, 

 
Continuare obiectiv de investii 
cu impact social 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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 Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1802.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 2.000 mii lei 
pentru “Construire Sediu 
Primarie”, Comuna Roma, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 

Continuare obiectiv de investii 
cu impact social 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 676 -

 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Regionale şi Administraţiei 
Publice   

1803.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1.800 mii lei 
pentru “Construire Sediu 
Primarie”, Comuna Durneşti, 
Judeţul Botoşani. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investii 
cu impact social 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

1804.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Mediului cu 
suma de 310 mii lei pentru 
“Construire Parc”, Comuna 
Stăuceni, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 

Suplimentare investii pentru 
finalizarea lucrarilor 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 677 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări nici 
din bugetul Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice, nici 
din bugetul Ministerului 
Mediului   

1805.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 5.600 mii lei 
pentru “Alimentare cu apă în 
satele Hulub şi Dîngeni”, 
Comuna Dîngeni, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 

Continuare obiectiv de investii 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 678 -

Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 679 -

infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1806.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1.337 mii lei 
pentru “Reabilitarea şi extinderea 
sediului Primăriei”, Comuna 
Dîngeni, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 

Continuare obiectiv de investii 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 680 -

 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Regionale şi Administraţiei 
Publice   

1807.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 800 mii lei 
pentru “Modernizarea Drumului 
comunal 19 Vlăsineşti – 
Dîngeni”, Comuna Dîngeni, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investii cu 
impact social 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 681 -

consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1808.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 100 mii lei 
pentru “Modernizarea Căminului 
Cultural în satul Iacobeni”, 
Comuna Dîngeni, Judeţul 
Botoşani.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 

Obiectiv nou de investii cu 
impact social 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 682 -

 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
  
 

1809.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 200 mii lei 
pentru “Întreţinere şi pietruire 
drumuri săteşti”, Comuna 
Dângeni, Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 683 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 684 -

stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

1810.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvotării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 100 mii lei 
pentru “Modernizarea Căminului 
Cultural în satul Hulub”,  Comuna 
Dîngeni, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Obiectiv nou de investii cu 
impact social 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 685 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1811.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Obiectiv de investii cu impact 
social  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Publice cu suma de 16.030 mii 
lei pentru obiectivul ”Modernizare 
 Drum Comunal  Lunca –
Zlatunoaia –Mrea Cozancea”, 
Comuna Lunca Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 
 

1812.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 11.345,3 mii 
lei pentru obiectivul ”Alimentare 
cu apa  in localitatea Lunca”, 
Comuna Lunca , Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Obiectiv de investii cu impact 
social  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
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aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

1813.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 
 
 
 

 Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1.500 mii lei 
pentru obiectivul ”Construire 
sediu administrativ 
 Primarie”,Comuna Lunca, 
Judeţul Botoşani.. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv de investii cu impact 
social  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 

1814.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 14.250,5 mii 
lei pentru obiectivul ”Reabilitare 
Retele canalizare si epurare ape 
uzate menajere”, Comuna Lunca, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investii cu impact 
social  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
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de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale 
1815.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru obiectivul ”Lucrări de 
îndiguire împotriva inundaţiilor în 
satul Răuseni, Comuna Răuseni, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

În timpul ploilor râul Jijia iese 
din matcă şi inundă terenurile şi 
locuinţele de-a lungul cursului, 
pe raza comunei Răuseni. Digul 
de apărare al localităţii Răuseni 
aflat în partea de NV a fost 
deteriorat şi necesită refacere. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 

1816.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 516 mii lei 
pentru “Realizarea sistemului de 
transformare a energiei solare in 
energie electrica necesara pentru 
consumul propriu al comunei 
Broscăuţi”, Comuna Broscăuţi, 
Judeţul Botoşani. 

Obiectiv de investii cu impact 
social  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 

1817.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de  1.400 mii lei 
pentru obiectivul “Modernizare 
Parc comunal/ Dendrologic – 
Elena Sturdza – 3.5 Ha”, 
Comuna Dobârceni, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Forţa Civică Cristian 

Obiectiv de investii cu impact 
social  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
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Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1818.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 3.000 mii lei 
pentru reabilitarea Parcului 
Drumul Taberei, sector 6, 
Municipiul Bucuresti 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
UDRIŞTE 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea celui mai mare parc 
din cartierul Drumul Taberei 
sector 6. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice si 
fonduri europene 
nerambursabile (FEN) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 

1819.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 25.000 mii 
lei pentru proiectul privind 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea  peisagistica a 
zonei Lacului Morii, ca fiind o 
zona cu potential turistic si de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
fondurile aferente 
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„Amenajare Peisagistica Lacul 
Morii” sector 6, Municipiul 
Bucuresti. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
UDRIŞTE 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

agrement deosebit, avand in 
vedere si faptul ca zona 
administrativa a sectorului 6, nu 
exista astfel de locuri de 
agrement.  
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice si 
fonduri europene 
nerambursabile (FEN). 

instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1820.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Imbunatatirea retelei de drumuri 
de interes local, prin asfaltare”, 
comuna Corod, judetul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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din Camera Deputaţilor şi Senat /1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1821.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 4.300 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Vladesti, 
judeţul Galaţi. 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1822.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 8.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Drum Comunal DC 
72”, comuna Nicoreşti, judetul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea actuală a drumurilor este 
foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. 
 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
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judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1823.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Modernizare Retea Stradala”, 
comuna Nicoreşti, judetul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce 
ingreuneaza circulatia si pune in 
pericol siguranta participantilor 
la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 699 -

Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1824.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 4.300 mii lei 
pentru obiectivul „Modernizare 
infrastructuri agrigole- drumuri 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Este necesara finalizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 700 -

acces si drumuri agricole de 
exploatatie”, comuna Munteni, 
judetul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

obiectivului de investitii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 701 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1825.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 7.200 mii lei 
pentru asfaltare drumuri 
comunale, ”, comuna Munteni, 
judetul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 702 -

Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1826.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3.825 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Modernizare-asfaltare drum 
comunal”, comuna Suhurlui,  
judetul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce 
ingreuneaza circulatia si pune in 
pericol siguranta participantilor 
la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 703 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1827.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 800 mii lei pentru 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 704 -

Administraţiei Publice finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale”, 
comuna Suhurlui, judetul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

ingreuneaza circulatia si pune in 
pericol siguranta participantilor 
la trafic. 
 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 705 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1828.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Străzi”, comuna 
Negrileşti, judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea actuală a drumurilor este 
foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1829.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 600 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Drum Comunal 
D.C.83 (4 Km.)”, comuna 
Negrileşti, judetul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Starea actuală a drumurilor este 
foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 707 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1830.  Anexa 3/15/ Ministerul Se alocă suma de 600 mii lei Starea actuală a drumurilor este Se propune respingerea 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 708 -

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

pentru cofinantare constructie 
drumuri prin metode alternative, 
com. Foltesti, judeţul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 709 -

Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1831.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Asfaltare 
Drumuri =1,5 Km”, comuna 
Foltesti, judetul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea actuală a drumurilor este 
foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 710 -

Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1832.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 8.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Asfaltare 
20 Km Strazi”, comuna Liesti, 
judetul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Starea actuală a drumurilor este 
foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 711 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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1833.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 1.000 mii lei 
pentru pietruire drumuri 
intravilan, comuna Cuza Vodă, 
judeţul Galaţi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea actuală a drumurilor este 
foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1834.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 80 mii lei 
pentru alee pietonală, comuna 
Cuza Vodă, judeţul Galaţi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectivul de investitii a carui 
finantare se cere are o 
importanta deosebita pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
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1835.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 2.000 mii lei 
pentru modernizare urcări 
intravilan, comuna Cuza Vodă, 
judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea actuală a drumurilor este 
foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1836.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 4.200 mii lei 
pentru modernizare infrastructura 
agricolă, comuna Cuza Vodă, 
judeţul Galaţi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectivul de investitii a cărui 
finantare se cere are o 
importanţă deosebită pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1837.  Anexa 3/15/ Ministerul Din suma prevăzută se alocă Starea actuală a drumurilor este Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

suma de 2.715 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Reparaţii 
drumuri comunale”, comuna 
Drăguşeni, judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1838.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 1.300 mii lei 
pentru strat asfaltic DCP2 – 
DCP3, comuna Cuza Vodă, 
judetul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 
 
Sursa de finanţare: 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1839.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 2.133 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Drumuri”, Comuna 
Costache Negri, judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 719 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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1840.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 250 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Statie de epurare si canalizare”, 
comuna Braniştea,  judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Alimentarea cu apa a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atat confortul populatiei 
cat si starea de sanatate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
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a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
1841.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 4.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Alimentare cu apă sat Odaia 
Manolache”, comuna Vânători,  
judetul Galaţi. 
 

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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acestora.

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
1842.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 4.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Extindere sistem public de 
canalizare si epurare a apei 
uzate”, comuna Corod,  judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
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Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
1843.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 2.300 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Extindere alimentare cu apa – 
Satele Fundeanu, Nicopole”, 
comuna Drăguşeni,  judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
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119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 

 
1844.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 150 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Extindere reţea alimentare cu 
apă”, comuna Munteni, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Este necesară finalizarea 
obiectivului de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
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reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1845.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 2.200 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Sistem de Canalizare”, comuna 
Negrileşti,  judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
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finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
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de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1846.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 2.443 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Înfiinţare gospodărie de apă”, 
comuna Suhurlui,  judetul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
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reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1847.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 970 mii lei 
pentru extindere alimentare cu 
apă, comuna Suhurlui, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 735 -

aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1848.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 2.900 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Statie de Epurare”, comuna 
Negrileşti,  judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
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canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1849.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 3.125 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Alimentare cu apa sat 
Ionasesti”, comuna Nicoreşti,  
judetul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
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judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1850.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 6.999 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Înfiinţare Sistem de Canalizare”, 
comuna Nicoreşti,  judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
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uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
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administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1851.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 20.000 mii lei pentru 
reabilitarea strazi de centura în 
Municipiul Galati, judeţul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumurile sunt într-o stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
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pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1852.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru obiectivul „Asfaltare 
intrare sat Vasile Alecsandri”, 
comuna Branistea,  judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1853.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Imbunatatirea retelei de drumuri 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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de interes local, prin asfaltare”, 
comuna Corod, judetul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1854.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 4.300 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Vlădeşti, 
judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
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judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1855.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Pietruire drumuri satesti=3,2 
KM”, comuna Foltesti, judeţul 
Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
continuarea programului de 
pietruire a drumurilor de interes 
local. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
1856.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 3.860 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drum comunal DC 
69”, comuna Nicoresti, judetul 
Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
continuarea programului de 
reabilitare a drumurilor de 
interes local. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1857.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 1.299 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drum comunal DC 
75”, comuna Nicoresti, judetul 
Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
continuarea programului de 
reabilitare a drumurilor de 
interes local. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1858.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Trotuare”, 
comuna Negrileşti, judeţul Galaţi. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lipsa trotuarelor ingreuneaza 
circulatia si pune in pericol viata 
pietonilor. Lucrările au fost 
începute şi neterminate din lipsă 
de fonduri. Este necesara 
finalizarea obiectivului de 
investitii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1859.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 530 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Dalare 
santuri”, Comuna Cuza Voda, 
judetul Galati. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Adoptarea amendamentului 
este necesară pentru a efectua 
lucrările de dalare a şanţurilor, 
în caz contrar fiind puse în 
pericol la fiecare ploaie mai 
însemnată cantitativ atat 
proprietatile localnicilor cât şi 
circulaţia pe drumurile publice. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1860.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru dalare santuri DCP2 – 
DCP3, comuna Cuza Voda, 
judetul Galati 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectivul de investitii a carui 
finantare se cere are o 
importanta deosebita pentru 
comunitatea locala. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1861.  Anexa 3/15/ Ministerul Se propune suplimentarea Achizitionarea imobilului si Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 12.000 mii 
lei pentru imobilul situat in Galati, 
str. Domneasca nr.38, - Sediul 
Primăriei Municipiului Galati, 
judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

executarea de lucrari de 
consolidare, restaurare, 
modernizare si amenajare. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1862.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 150 mii lei 
pentru extindere retele electrice, 
comuna Cuza Voda, judetul 
Galati 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Extinderea electricitatii 
reprezinta lucrari care vor avea 
un impact pozitiv asupra 
populatiei crescand gradul de 
confort al acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 754 -

protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1863.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru obiectivul „Extindere 
Retea Electrica”, comuna 
Negrilesti,  judetul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Extinderea iluminatului casnic si 
stradal reprezinta lucrari care 
vor avea un impact pozitiv 
asupra populatiei crescand 
gradul de confort al acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1864.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 80 mii lei 
pentru obiectiv parc in zona 
Monumentul Eroilor, comuna 
Cuza Voda, judetul Galati. 
 

Obiectivul de investitii a carui 
finantare se cere are o 
importanta deosebita pentru 
comunitatea locala. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1865.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 98 mii lei pentru 
Amenajare parc - sat Branistea, 
com. Branistea, judetul Galati 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Amendamentul este necesar 
pentru finalizarea obiectivului de 
investitii, de acest spatiu verde 
urmand să beneficieze intreaga 
comunitate locala. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
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Publice  

 
1866.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
obiectivul „Amenajare spatii 
verzi„ Comuna Costache Negri, 
judetul Galati 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Amendamentul este necesar 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii, de acest spatiu verde 
urmand să beneficieze intreaga 
comunitate locala. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1867.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 600 mii lei pentru 
obiectivul „Amenajare Parc”, 
Comuna Negrilesti, judetul 
Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Amendamentul este necesar 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii, de acest spatiu verde 
urmand să beneficieze intreaga 
comunitate locala. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1868.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Imbunatatirea retelei de drumuri 
de interes local, prin asfaltare”, 
comuna Corod, judetul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 
 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1869.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 4.300 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Vladesti, 
judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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1870.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 8.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Drum Comunal DC 
72”, comuna Nicoreşti, judetul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea actuală a drumurilor este 
foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1871.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Modernizare Retea Stradala”, 
comuna Nicoreşti, judetul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce 
ingreuneaza circulatia si pune in 
pericol siguranta participantilor 
la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1872.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 4.300 mii lei 
pentru obiectivul „Modernizare 
infrastructuri agrigole- drumuri 
acces si drumuri agricole de 
exploatatie”, comuna Munteni, 
judetul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
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lei

 
1873.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 7.200 mii lei 
pentru asfaltare drumuri 
comunale, ”, comuna Munteni, 
judetul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 765 -

consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1874.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3.825 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Modernizare-asfaltare drum 
comunal”, comuna Suhurlui,  
judetul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce 
ingreuneaza circulatia si pune in 
pericol siguranta participantilor 
la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1875.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 800 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drumuri comunale”, 
comuna Suhurlui, judetul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce 
ingreuneaza circulatia si pune in 
pericol siguranta participantilor 
la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1876.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Străzi”, comuna 
Negrileşti, judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea actuală a drumurilor este 
foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1877.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 600 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Drum Comunal 
D.C.83 (4 Km.)”, comuna 
Negrileşti, judetul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 

Starea actuală a drumurilor este 
foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1878.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 600 mii lei 
pentru cofinantare constructie 
drumuri prin metode alternative, 
com. Foltesti, judeţul Galati. 
 

Starea actuală a drumurilor este 
foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1879.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Asfaltare 
Drumuri =1,5 Km”, comuna 
Foltesti, judetul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea actuală a drumurilor este 
foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
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pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1880.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 8.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Asfaltare 
20 Km Strazi”, comuna Liesti, 
judetul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 

Starea actuală a drumurilor este 
foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
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TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1881.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 1.000 mii lei 
pentru pietruire drumuri 
intravilan, comuna Cuza Vodă, 
judeţul Galaţi 

Starea actuală a drumurilor este 
foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 775 -

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

participanţilor la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- -Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 776 -

pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

1882.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 80 mii lei 
pentru alee pietonală, comuna 
Cuza Vodă, judeţul Galaţi 
 

Obiectivul de investitii a carui 
finantare se cere are o 
importanta deosebita pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 777 -

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1883.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 2.000 mii lei 
pentru modernizare urcări 
intravilan, comuna Cuza Vodă, 
judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Starea actuală a drumurilor este 
foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 778 -

din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1884.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 4.200 mii lei 
pentru modernizare infrastructura 
agricolă, comuna Cuza Vodă, 
judeţul Galaţi 

Obiectivul de investitii a cărui 
finantare se cere are o 
importanţă deosebită pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 779 -

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- - Nu există temei legal 
pentru finanţarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   

 

 
1885.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.715 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Reparaţii 
drumuri comunale”, comuna 
Drăguşeni, judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 

Starea actuală a drumurilor este 
foarte proastă, fapt ce 
îngreunează circulaţia şi pune 
în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 780 -

TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1886.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 1.300 mii lei 
pentru strat asfaltic DCP2 – 
DCP3, comuna Cuza Vodă, 
judetul Galaţi. 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 781 -

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 782 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1887.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 2.133 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Drumuri”, Comuna 
Costache Negri, judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 783 -

Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1888.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 250 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Statie de epurare si canalizare”, 
comuna Braniştea,  judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Alimentarea cu apa a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atat confortul populatiei 
cat si starea de sanatate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 784 -

protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 785 -

suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1889.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 4.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Alimentare cu apă sat Odaia 
Manolache”, comuna Vânători,  
judetul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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- 786 -

 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 787 -

reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

1890.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 4.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Extindere sistem public de 
canalizare si epurare a apei 
uzate”, comuna Corod,  judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
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TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1891.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 2.300 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Extindere alimentare cu apa – 
Satele Fundeanu, Nicopole”, 
comuna Drăguşeni,  judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1892.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 150 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Extindere reţea alimentare cu 
apă”, comuna Munteni, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Este necesară finalizarea 
obiectivului de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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din Camera Deputaţilor şi Senat modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1893.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 2.200 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Sistem de Canalizare”, comuna 
Negrileşti,  judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 794 -

cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
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Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1894.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 2.443 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Înfiinţare gospodărie de apă”, 
comuna Suhurlui,  judetul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
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finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
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de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1895.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 970 mii lei 
pentru extindere alimentare cu 
apă, comuna Suhurlui, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

1896.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 2.900 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Statie de Epurare”, comuna 
Negrileşti,  judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
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reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1897.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 3.125 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Alimentare cu apa sat 
Ionasesti”, comuna Nicoreşti,  
judetul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1898.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 6.999 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Înfiinţare Sistem de Canalizare”, 
comuna Nicoreşti,  judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Alimentarea cu apă a satelor 
este o prioritate. Acest fapt va 
spori atât confortul populaţiei 
cât şi starea de sănătate a 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
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staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1899.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 20.000 mii lei pentru 
reabilitarea strazi de centura în 
Municipiul Galati, judeţul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumurile sunt într-o stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
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pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1900.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru obiectivul „Asfaltare 
intrare sat Vasile Alecsandri”, 
comuna Branistea,  judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
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TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1901.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Imbunatatirea retelei de drumuri 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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de interes local, prin asfaltare”, 
comuna Corod, judetul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1902.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 4.300 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, comuna Vlădeşti, 
judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1903.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Pietruire drumuri satesti=3,2 
KM”, comuna Foltesti, judeţul 
Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
continuarea programului de 
pietruire a drumurilor de interes 
local. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Romania la 2 martie 2012 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1904.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Se alocă suma de 3.860 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 

Se propune respingerea 
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Administraţiei Publice „Reabilitare drum comunal DC 
69”, comuna Nicoresti, judetul 
Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

circulaţia. Este necesară 
continuarea programului de 
reabilitare a drumurilor de 
interes local. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1905.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 1.299 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Reabilitare drum comunal DC 
75”, comuna Nicoresti, judetul 
Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
continuarea programului de 
reabilitare a drumurilor de 
interes local. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
1906.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Trotuare”, 
comuna Negrileşti, judeţul Galaţi. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Lipsa trotuarelor ingreuneaza 
circulatia si pune in pericol viata 
pietonilor. Lucrările au fost 
începute şi neterminate din lipsă 
de fonduri. Este necesara 
finalizarea obiectivului de 
investitii. 
 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1907.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 530 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Dalare 
santuri”, Comuna Cuza Voda, 
judetul Galati. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Adoptarea amendamentului 
este necesară pentru a efectua 
lucrările de dalare a şanţurilor, 
în caz contrar fiind puse în 
pericol la fiecare ploaie mai 
însemnată cantitativ atat 
proprietatile localnicilor cât şi 
circulaţia pe drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1908.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru dalare santuri DCP2 – 

Obiectivul de investitii a carui 
finantare se cere are o 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Administraţiei Publice DCP3, comuna Cuza Voda, 
judetul Galati 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

importanta deosebita pentru 
comunitatea locala. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1909.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 12.000 mii 
lei pentru imobilul situat in Galati, 
str. Domneasca nr.38, - Sediul 
Primăriei Municipiului Galati, 
judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Achizitionarea imobilului si 
executarea de lucrari de 
consolidare, restaurare, 
modernizare si amenajare. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 

1910.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 150 mii lei 
pentru extindere retele electrice, 
comuna Cuza Voda, judetul 
Galati 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Extinderea electricitatii 
reprezinta lucrari care vor avea 
un impact pozitiv asupra 
populatiei crescand gradul de 
confort al acesteia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1911.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru obiectivul „Extindere 
Retea Electrica”, comuna 
Negrilesti,  judetul Galati. 
 

Extinderea iluminatului casnic si 
stradal reprezinta lucrari care 
vor avea un impact pozitiv 
asupra populatiei crescand 
gradul de confort al acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 



 
 
Nr. 
crt. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1912.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 80 mii lei 
pentru obiectiv parc in zona 
Monumentul Eroilor, comuna 
Cuza Voda, judetul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectivul de investitii a carui 
finantare se cere are o 
importanta deosebita pentru 
comunitatea locala. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
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Publice  

 
1913.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 98 mii lei pentru 
Amenajare parc - sat Branistea, 
com. Branistea, judetul Galati 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Amendamentul este necesar 
pentru finalizarea obiectivului de 
investitii, de acest spatiu verde 
urmand să beneficieze intreaga 
comunitate locala. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1914.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
obiectivul „Amenajare spatii 
verzi„ Comuna Costache Negri, 
judetul Galati 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Amendamentul este necesar 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii, de acest spatiu verde 
urmand să beneficieze intreaga 
comunitate locala. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1915.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 600 mii lei pentru 
obiectivul „Amenajare Parc”, 
Comuna Negrilesti, judetul 
Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Amendamentul este necesar 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii, de acest spatiu verde 
urmand să beneficieze intreaga 
comunitate locala. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

 
1916.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru finalizare construire bazin 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administraţiei Publice de inot la Clubul Sportiv Scolar 
Tecuci,  judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

1917.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru asfaltare drum comunal  

Obiectiv de interes local major. 
 

Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Administraţiei Publice DC -75 = 500m. Buciumeni, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1918.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru asfaltare drumuri satesti 
DS-32 si DS-18 in sat Maciseni si 
DS-20 in sat Corni, Com. Corni, 
judeţul Galaţi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1919.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru modernizare prin asfaltare 
drum comunal cu limitele: DJ-251 
fam.Ghionea pana la DJ-253 
zona cimitir, Cudalbi, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Obiectiv de interes local major. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 825 -

Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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1920.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru finalizare construire centru 
medical comunal. Finalizare 
extindere retele electrice in zona 
Jumatate de Cale, Matca, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 - Nu există temei legal 
pentru finanţarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   

 
 

 
1921.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru extindere retea electrica in 
zonele Plop si Balta, Movileni, 
judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Obiectiv de interes local major, 
pentru creşterea standardului 
de viaţă al locuitorilor din zonele 
Plop si Balta, Movileni. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 - Nu există temei legal 
pentru finanţarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   

 
 

 
1922.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru asfaltare drum comunal 
DC-94, sat Ciorasti- 1km, 
Priponesti, judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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 modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1923.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru extindere canalizare si 
modernizare drum DS-606, sat 
Sivita,de la DN-26 pana la DS-
658, Tulucesti, judeţul Galaţi. 
 

Obiectiv de interes local major. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
1924.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 205.000 mii 
lei pentru proiectarea şi execuţia 
variantei ocolitoare a Municipiului 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Mircea Nicu 

Pentru eliminarea traficului 
greu, de intensitate foarte mare, 
supra-exploatarea infrastructurii 
municipale de transport, poluării 
excesive a oraşului şi 
descongestionarea traficului 
foarte aglomerat din municipiul 
Galaţi, se impune construirea 
unui drum/şosea de centurǎ, 
care sǎ preia traficul greu şi pe 
cel provenit de la cele douǎ 
puncte de frontierǎ (cu 
Republica Moldova şi Ucraina) 
şi sǎ-l dirijeze în afara zonei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

urbane.  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Romania la 2 martie 2012 
- Sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
toti ordonatorii principali de 
credite au  fost  dimensionate 
în  raport  cu sarcinile  ce  îi 
revin  acestei  institutii pe  
anul  2013. 

 
1925.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 2.200 mii lei 
pentru reabilitarea DC 108 si DC 
113 in comuna Catunele, judetul 
Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece sunt lucrari incepute 
si neterminate, dar si pentru 
cresterea gradului de siguranta 
al circulatiei pe drumurile 
comunei. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1926.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 900 mii lei 
pentru reabilitarea Drumurilor 
sătesti in comuna Catunele, 
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece sunt lucrari incepute 
de 3 ani.  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1927.  Anexa 3/15/ Ministerul Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 2.585 mii lei 
pentru Constructie pod pe DC95 
peste raul Bistrita in comuna 
Telesti, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

amendamentului pentru 
constructia acestui pod 
deoarece s-ar asigura o 
legatura mai scurta intre 
comunele Telesti si Pestisani. 
  
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

 
1928.   Se propune suplimentarea 

bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 1.613.068 lei 
pentru Reabilitare pod Ohaba, 
comuna Balanesti, judet Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestui pod datorita 
stadiului avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

 
1929.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 4.922,9 mii 
lei pentru Canalizare şi staţie de 
epurare în sistem centralizat în 
localitatea Ruget, comuna Roşia 
de Amaradia judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru crearea 
unor conditii decente  de viata 
pentru locuitorii acestei comune.
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
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din Camera Deputaţilor şi Senat proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1930.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 8.701,4 mii 
lei pentru Canalizare menajeră 
,evacuare ape uzate şi staţie de 
epurare , sat Roşia de Amaradia, 
comuna Roşia de Amaradia 
judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru crearea 
unor conditii decente  de viata 
pentru locuitorii acestei comune.
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1931.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 2.924,9 mii 
lei pentru Canalizare menajeră şi 
staţie de epurare ape uzate  
menajere, satele Ciuperceni şi 
Priporu, comuna Ciuperceni 
judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru crearea 
unor conditii decente  de viata 
pentru locuitorii acestei comune.
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
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staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1932.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 1.150 mii lei 
pentru Consolidarea/Restaurarea 
bisericii cu hramul Sfantul 
Nicolae, sat Clesnesti, comuna 
Glogova, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea acestui 
amendament deoarece aceasta 
biserica are nevoie de lucrari 
urgente de consolidare, dar si 
pentru conservarea ei pentru 
viitor. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
 

1933.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 5.000 mii lei 
pentru Construire pod peste raul 
Motru – DC 114 Iormanesti-

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru construirea 
acestui pod pentru asigurarea 
unei legaturi mai rapide intre 
satele comunei Glogova. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
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Clesnesti, comuna Glogova, 
judet Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- - Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

1934.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 4.007,8 mii 
lei pentru Reabilitarea si 
extinderea retelei de canalizare a 
orasului Tismana, judet Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
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reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1935.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 12.093,3 mii 
lei pentru Modernizarea 
drumurilor in orasul Tismana, 
judetul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 

Se solicita admiterea acestui 
amendament pentru 
imbunatatirea infrastructurii de 
transport a orasului Tismana. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1936.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 39,6 mii lei 
pentru Extindere alimentare cu 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
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apa potabila cartier Mahala din 
orasul Tismana, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1937.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 2.100 mii lei 
pentru Modernizarea drumului 

Se solicita admiterea acestui 
amendament pentru 
imbunatatirea infrastructurii de 
transport a orasului Tismana. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
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DC122 Racoti, oras Tismana, 
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1938.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru Modernizarea drumului 
satesc Vanata, oras Tismana, 
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament pentru 
imbunatatirea infrastructurii de 
transport a orasului Tismana. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 850 -

pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1939.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 40 mii lei 
pentru Modernizarea drumului 
satesc Gornovita, oras Tismana, 
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicita admiterea acestui 
amendament pentru 
imbunatatirea infrastructurii de 
transport a orasului Tismana. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
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protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1940.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament pentru 
imbunatatirea infrastructurii de 
transport a orasului Tismana. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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crt. 
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pentru Modernizarea drumului 
satesc Celei, oras Tismana, 
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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- 853 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1941.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru Modernizarea drumului 
satesc Vilcele, oras Tismana, 
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament pentru 
imbunatatirea infrastructurii de 
transport a orasului Tismana. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1942.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 400 mii lei 
pentru Modernizarea drumului 
satesc Tismana-Ungureni, oras 
Tismana, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicita admiterea acestui 
amendament pentru 
imbunatatirea infrastructurii de 
transport a orasului Tismana. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

1943.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administraţiei Publice Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 50 mii lei 
pentru Reabilitarea alimentarii cu 
apa din Costeni, oras Tismana, 
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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crt. 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1944.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Publice cu suma de 100 mii lei 
pentru Extinderea retelei de 
alimentare cu apa in Celei, oras 
Tismana, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1945.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Publice cu suma de 480,7 mii lei 
pentru Extindere reţea alimentare 
cu apă în sistem centralizat în 
satul Câlnic, comuna Câlnic, 
judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1946.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Publice cu suma de 3.142,4 mii 
lei pentru Alimentare cu apă în 
sistem centralizat, satele Mentii 
din Dos, Gura Menti şi Borăscu 
din comuna Borăscu judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1947.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 864 -

Publice cu suma de 989,4 mii lei 
pentru Alimentare cu apă sat 
Sănăteşti, comuna Arcani, 
judetul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 865 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1948.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 866 -

Publice cu suma de 7.710,7 mii 
lei pentru Alimentare cu apă în 
satele Negomir şi Ursoaia, 
comuna Negomir, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 867 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1949.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 868 -

Publice cu suma de 2.879,2 mii 
lei pentru Mărire capacitate la 
sursa de apă pentru sistemul de 
apă existent în satele Polovragi 
şi Racoviţa, comuna Polovragi, 
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 869 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1950.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 870 -

Publice cu suma de 2.367,2 mii 
lei pentru Alimentare cu apă a 
locuitorilor din comuna Polovragi, 
cătun  Rudărie, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 871 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1951.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 872 -

Publice cu suma de 4.746,4 mii 
lei pentru Extindere sistem de 
alimentare cu apă destinată 
consumului public în comuna 
Alimpeşti, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 873 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1952.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 874 -

Publice cu suma de 4.007,6 mii 
lei pentru Reabilitare  sistem 
alimentare cu apă potabilă sat 
Cărbuneşti Sat, localitatea Târgu 
Cărbuneşti jud.Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 875 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1953.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 876 -

Publice cu suma de 3.715,9 mii 
lei pentru Alimentare cu apă în  
satul  Ilieşti, comuna Ioneşti, 
judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 877 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1954.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 878 -

Publice cu suma de 2.397,7 mii 
lei pentru Extindere şi 
modernizare sistem de 
alimentare cu apă în localitatea 
Novaci, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 879 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1955.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 880 -

Publice cu suma de 3.676 mii lei 
pentru Alimentare cu apă satele 
Săuleşti si  Purcaru, comuna 
Săuleşti, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 881 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1956.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 882 -

Publice cu suma de 5.422 mii lei 
pentru Alimentare cu apă în 
sistem centralizat în comuna 
Stoina, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 883 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1957.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 884 -

Publice cu suma de 1.007,5 mii 
lei pentru Extindere alimentare 
cu apă în satul Camuiesti, 
comuna Glogova, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 885 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1958.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 886 -

Publice cu suma de 7.072,7 mii 
lei pentru Alimentare cu apă în 
comuna Licurici, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 887 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1959.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 888 -

Publice cu suma de 3.842,2 mii 
lei pentru Extindere reţea apă în 
oraşul Turceni, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 889 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1960.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 890 -

Publice cu suma de 4.708,5 mii 
lei pentru Alimentare cu apă 
potabilă în satul Drăguţeşti , 
comuna Drăguţeşti judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 891 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1961.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 892 -

Publice cu suma de 10.365,3 mii 
lei pentru Alimentare cu apă în 
satele Bumbeşti Piţic, Poienari, 
Cârligei din comuna Bumbeşti 
Piţic judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 893 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1962.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 894 -

Publice cu suma de 8.326,7 mii 
lei pentru Sistem de alimentare 
cu apă în satele Tg. 
Logreşti(parţial), Măru, Seaca, 
Logreşti, Moşteni şi Popeşti din 
comuna Logreşti , judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 895 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1963.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 896 -

Publice cu suma de 4.507,3 mii 
lei pentru Sistem de alimentare 
cu apă în satele Colţeşti, Frunza, 
Tg. Logreşti(parţial) din comuna 
Logreşti , judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 897 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1964.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 898 -

Publice cu suma de 4.536,3 mii 
lei pentru Înfiinţare sistem 
alimentare cu apă în vatra de sat 
pentru strămutaţi Câmpu Mare şi 
staţie de tratare a apei la 
gospodărirea de apă Albeni, 
comuna Albeni, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 899 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1965.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 900 -

Publice cu suma de 7.777,8 mii 
lei pentru Extindere şi 
modernizare sistem de 
alimentare cu apă în comuna 
Mătăsari, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 901 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1966.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 902 -

Publice cu suma de 3.240,1 mii 
lei pentru Sistem centralizat de 
alimentare cu apă în satele 
Samarineşti, Valea Bisericii şi 
Boca din comuna Samarineşti, 
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 903 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1967.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 904 -

Publice cu suma de 4.504,8 mii 
lei pentru Înlocuire conducte 
distribuţie apă, staţia de tratare 
Dealul Târgului municipiul 
Târgu–Jiu 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 905 -

apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

1968.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice cu suma 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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de 975,2 mii lei pentru Extindere 
captare şi aducţiune apă din 
punctul Cucute şi amplificare 
gospodărire apa (înmagazinare), 
comuna Leleşti judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
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potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1969.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 842,1 mii lei 
pentru Extindere captare şi 
aducţiune apă din punctul Smârc 
Comuna Leleşti, judeţul Gorj 
 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
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către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1970.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 2.880,3 mii 
lei pentru Alimentare cu apă în 
sistem centralizat a localităţii 
Ruget comuna Roşia de 
Amaradia, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
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-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
1971.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 802,6 mii lei 
pentru Reabilitare reţea de 
distribuţie apă satele Ciuperceni 
şi Priporu , comuna Ciuperceni, 
judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Romania la 2 martie 2012 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1972.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 4.271,6 mii 
lei pentru Canalizare şi staţie de 
epurare în sistem centralizat sat 
Brăneşti şi sat Brebenei comuna 
Brăneşti, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
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protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 915 -

uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1973.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 3.326,4 mii 
lei pentru Canalizare şi staţie de 
epurare în sistem centralizat sat 
Capu Dealului comuna Brăneşti, 
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
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din Camera Deputaţilor şi Senat finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
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de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1974.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 6.618,3 mii 
lei pentru Reţea de canalizare şi 
staţie de epurare în sistem 
centralizat în comuna Câlnic 
judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1975.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 3.391,4 lei 
pentru Canalizare cu staţie de 
epurare în satele Menţii din Dos, 
Gura Menţii, Borăscu din comuna 
Borăscu judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
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uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
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administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1976.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 13.906,9 mii 
lei pentru Canalizare menajare şi 
tratare ape uzate, comuna 
Arcani, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
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programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale. 
1977.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 12.674,8 mii 
lei pentru Sistem de canalizare 
menajera, în satele Hotăroasa, 
Urdari, şi Fanatanelor comuna 
Urdari judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1978.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 

Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 925 -

Administraţiei Publice Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 9.227,2 mii 
lei pentru Canalizare menajeră şi 
staţie de epurare ape uzate 
menajere satele Negomir şi 
Ursoaia,comuna Negomir, judeţul 
Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
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„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1979.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 9.254,2 mii 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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lei pentru Sistem de canalizare 
menajeră în satele Musculeşti, 
Petreşti, şi Barbăteşti, comuna 
Bărbăteşti judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
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staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1980.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 12.596,2 mii 
lei pentru Canalizare comuna 
Turburea , satele Turburea , 
Şipotu şi Spahii judeţul Gorj 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1981.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 3.914,2 mii 
lei pentru Canalizare menajera 
sat Stejari , comuna Stejari 
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1982.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 6.506,8 mii 
lei pentru Realizare staţie de 
epurare şi reţea de canalizare în 
comuna Cruşeţ satele Slăvuţa, 
Mierea,Miericeaua, şi Urda de 
Jos judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
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anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1983.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 2.968,2 mii 
lei pentru Extindere reţea 
canalizare în comuna Alimpeşti, 
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
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Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1984.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 5.561,3 mii 
lei pentru Extindere reţea de 
canalizare satele Cătunele, 
Dealul Viilor, Lupoaia, comuna 
Cătunele, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1985.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 4.418,2 mii 
lei pentru Extindere sistem de 
colectare şi epurare ape uzate  
menajere în localităţile Novaci şi 
Berceşti, oraş Novaci, judeţul 
Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
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reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1986.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. cu suma de 3.974,6 mii 
lei pentru Canalizare menajera şi 
staţie de epurare ape uzate 
menajere, în satul Buduhala, 
comuna Teleşti, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
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staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1987.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 11.880,2 mii 
lei pentru Reţea de canalizare  în 
comuna Balteni, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
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de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1988.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 5.832,9 mii 
lei pentru Sistem centralizat de 
canalizare şi staţie de epurare în 
comuna Samarineşti judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1989.  Anexa 3/15/ Ministerul Se propune suplimentarea Se solicita admiterea acestui Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 14.902,3 mii 
lei pentru Canalizare şi staţie de 
epurare în sistem centralizat sat 
Serpoaia , comuna Aninoasa, 
judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
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„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1990.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 5.756,6 mii 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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lei pentru Canalizare apă uzată şi 
staţie de epurare în sistem 
centralizat în comuna Stoina 
judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
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staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1991.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 4.296,2 lei 
pentru Staţie de epurare a apelor 
uzate în localitatea Tismana 
judetul Gorj 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1992.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 24.970 mii 
lei pentru Sistem centralizat de 
colectare şi epurare ape uzate 
menajere in satele Glogova, 
Cămuieşti, Iormăneşti, Clesneşti, 
Olteanu din comuna Glogova, 
judeţul Gorj 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1993.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 8.469,4 mii 
lei pentru Canalizare menajeră şi 
staţie de epurare ape uzate 
menajere satele Brătuia, Ţîculeşti 
şi Trocani din comuna Danesti, 
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
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anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1994.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 11.189 mii 
lei pentru Canalizare menajeră în 
comuna Licurici, judeţul Gorj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1995.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 8.539 mii lei 
pentru Sistem de canalizare în 
satele Hurezani, Pegeni şi Totea 
de Hurezani din comuna 
Hurezani, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1996.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 7.843 mii lei 
pentru Extindere canalizare în 
oraşul Turceni, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
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reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1997.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 11.423 mii 
lei pentru Sistem de canalizare 
apă menajeră satele Olari, 
Plopşoru, Sărdăneşti, Văleni, 
comuna Plopşoru, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
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staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1998.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 16.835 mii 
lei pentru Canalizare şi epurare 
ape uzate în comuna Bumbeşti 
Piţic, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
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de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1999.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 8.859 mii lei 
pentru Canalizare şi epurare ape 
uzate în satul Drăguţeşti, 
comuna Drăguţeşti, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

2000.  Anexa 3/15/ Ministerul Se propune suplimentarea Se solicita admiterea acestui Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 967 -

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 8.418,3 mii 
lei pentru Sistem canalizare şi 
epurare ape uzate în satul 
Ţînţăreni, comuna  Ţînţăreni,  
judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
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sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2001.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 4.885,6 mii 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
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lei pentru Sistem de canalizare şi 
epurare ape uzate în satele 
Colţeşti şi Frunza din comuna 
Logreşti judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
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potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2002.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 2.618 mii lei 
pentru Sistem de canalizare şi 
epurare ape uzate în satele 
Albeni (parţial) şi Mirosloveni din 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
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comuna Logreşti judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
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către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2003.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 14.393 mii 
lei lei pentru Sistem de 
canalizare şi epurare ape uzate 
în satele Tg. Logreşti, Măru, 
Seaca, Logreşti Moşteni, şi 
Popeşti din comuna Logreşti 
judeţul Gorj 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2004.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 9.694 mii lei 
pentru Sistem de canalizare şi 
epurare în satele Cîmpu Mare, 
Albeni (parţial) şi Gioncani din 
comuna Albeni judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
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suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2005.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 2.441 mii lei 
pentru Sistem de canalizare şi 
epurare în satele Bolboceşti şi 
Hârnea din comuna Albeni 
judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
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protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2006.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 6.177 mii lei 
pentru Sistem de canalizare şi 
epurare în satul Tălpăşeşti, 
Comuna Băleşti judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
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din Camera Deputaţilor şi Senat finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
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de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2007.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 10.009 mii 
lei pentru Sistem de canalizare şi 
epurare pentru satele Stolojani, 
Găvăneşti şi Corneşti  Comuna 
Băleşti judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2008.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 5.913 mii lei 
pentru Modernizare sistem de 
canalizare şi epurare ape uzate 
menajere în comuna Mătăsari, 
judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
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uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
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administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2009.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 7.889 mii lei 
pentru Reţea de canalizare şi 
staţie de epurare ape uzate în 
comuna Căpreni, sate Căpreni, 
Satu Nou şi Cornetu judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
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programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale. 
 

2010.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 5.343 mii lei 
pentru Sistem de colectare, 
epurare şi evacuare a apelor 
uzate din localităţile-aglomerările 
umane din comuna Bolboşi 
judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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2011.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 3.352,4 mii 
lei pentru Sistem de colectare, 
epurare şi evacuare a apelor 
uzate din localităţile-aglomerările 
umane din comuna Bolboşi sat 
Bălăceşti judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
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„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2012.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
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Publice cu suma de 4.551,6 mii 
lei pentru Canalizare cu staţie de 
epurare în satele Boroşteni, 
Peştişani, Hobiţa din comuna 
Peştişani,  judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
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staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2013.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 14.675,7 mii 
lei pentru Sistem de colectare , 
epurare şi evacuare a apelor 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
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uzate menajere sate: Poiana 
Seciuri, Bustuchin,  Ciorobi, 
Pojaru comuna Bustuchin judeţul 
Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2014.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 2.199,2 mii 
lei pentru Canalizare menajeră 
cartier Tineret zona periurbană 
Preajba, municipiul Targu Jiu, 
judeţul Gorj 
 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 994 -

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţiilor strategice Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2015.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. cu suma de 8.912,8  mii 
lei pentru Canalizare menajeră 
zona de vest, municipiul Târgu-
Jiu, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
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anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2016.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 17.044,2 mii 
lei pentru Canalizare menajeră 
zonele periurbane 
Slobozia,Bârseşti, Ursaţi, Polata, 
municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2017.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 10.971,4 mii 
lei pentru Canalizare menajeră 
zonele periurbane Drăgoieni-
Preajba, municipiul Târgu-Jiu, 
judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2018.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 11.252,1 mii 
lei pentru Canalizare menajeră 
zonele periurbane Româneşti şi 
Iezureni, municipiul Târgu-Jiu, 
judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece are un 
rol important in imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
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reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2019.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 3.573,2 mii  
lei pentru reabilitarea DS 17 si 
DS 18 in comuna Balanesti, 
judetul Gorj 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2020.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 3.269,6 mii  
lei pentru modernizarea drumului 
comunal DC 6 in comuna 
Balanesti, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2021.  Anexa 3/15/ Ministerul Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 7.686,5 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor stradale din comuna 
Barbatesti, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2022.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 3.568,3 mii 
lei pentru modernizarea drumului 
DC 43 din comuna Barbatesti, 
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2023.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 11.987,7 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor stradale din comuna 
Bilteni, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2024.  Anexa 3/15/ Ministerul Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 4.809,9 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor satesti din comuna 
Danesti, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2025.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 5.515,6 mii 
lei pentru asfaltarea drumurilor  
comunale din comuna Glogova, 
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2026.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 3.319,2 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor satesti din comuna 
Licurici, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2027.  Anexa 3/15/ Ministerul Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 5.521,6 mii 
lei pentru asfaltarea drumului  
comunal DC 67 din comuna 
Negomir, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2028.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 2.571,6 mii  
lei pentru modernizarea drumului  
comunal DC 69 din comuna 
Negomir, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2029.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 3.085,3 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor satesti si comunale 
DS 10, DS 13, DS 14, DS 15, DS 
16, DS 17, DS 18, DS 19, DS 25, 
, DS 29A,  din comuna Rosia de 
Amaradia,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2030.  Anexa 3/15/ Ministerul Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 6.375,8 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor satesti si comunale: 
DC 29, DC 24A, DS 26A, DS 
34A, DS 30, DS 8, DS 31, DS 
33A, DS 11A, din comuna Rosia 
de Amaradia,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2031.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 3.750,8 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor locale din comuna 
Rosia de Amaradia,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2032.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 9.937,9 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor stradale din orasul 
Rovinari,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2033.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 6.176,5 mii 
lei pentru modernizarea drumului 
comunal DC 46, din comuna 
Saulesti,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2034.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 3.222 mii lei 
pentru modernizarea drumurilor 
satesti din satul Fantanele, 
comuna Urdari,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Administratiei Publice interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2035.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 2.873,3 mii  
lei pentru modernizarea drumului 
comunal DC 122 sat Racoti, 
localitatea Tismana,  judetul Gorj 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2036.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
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Publice cu suma de 7.670,9 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor comunale si satesti 
din comuna Turburea,  judetul 
Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
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lei

 
2037.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 9.558,1 mii  
lei pentru modernizarea drumului 
comunal DC  3 din orasul 
Bumbesti Jiu,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2038.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 8.679,1 mii 
lei pentru modernizarea drumului  
comunal DC 67, DC 61A, din 
comuna Dragutesti,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2039.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 3.599,5 mii 
lei pentru modernizarea drumului  
satesc DS 1 din comuna 
Samarinesti,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 

2040.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 1.222,3 mii 
lei pentru modernizarea drumului  
satesc DS 4 din comuna 
Samarinesti,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Administratiei Publice interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2041.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 1.404,9 mii 
lei pentru modernizarea drumului  
satesc DS 5 din comuna 
Samarinesti,  judetul Gorj 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2042.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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Publice cu suma de 3.170,6 mii 
lei pentru modernizarea drumului  
satesc DS 6 din comuna 
Samarinesti,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
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lei 
 

2043.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 7.782,4 mii 
lei pentru asfaltarea drumului  
comunal DC 84 din comuna 
Samarinesti,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2044.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 13.612,8 mii 
lei pentru modernizarea drumului  
comunal DC 40A si drumului 
satesc DS 61 din comuna Stejari,  
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2045.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 3.001,1 mii 
lei pentru modernizarea drumului  
comunal DC 27A din comuna 
Albeni,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2046.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 8.667,2 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor locale  din comuna 
Bengesti Ciocadia,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2047.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 2.152,9 lei 
pentru modernizarea drumului  
comunal DC 82 din comuna 
Vagiulesti,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2048.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 6.910 mii lei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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pentru modernizarea drumurilor  
satesti DS 6 si DS 7 din comuna 
Vladimir,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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2049.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 11.830,7 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor locale  din comuna 
Arcani,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2050.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 2.822,3 mii 
lei pentru modernizarea drumului  
comunal DC 67 din comuna 
Dragotesti,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2051.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 12.675 mii 
lei pentru reabilitarea strazilor din 
orasul Turceni,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2052.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice. cu suma de 3.462,8 mii 
lei pentru reabilitarea strazilor din 
zona de nord a  orasului Turceni,  
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2053.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 3.602,9 mii 
lei pentru modernizarea strazilor 
din comuna Bolbosi,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2054.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 2.612,9 mii 
lei pentru amenajarea drumului 
comunal DC 71, din comuna 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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Bolbosi,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

respective 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2055.  Anexa 3/15/ Ministerul Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1047 -

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 5.512,8 mii 
lei pentru modernizarea drumului  
comunal DC 49 din comuna 
Capreni,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2056.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 8.830,5 mii 
lei pentru modernizarea drumului  
comunal DC 38A din comuna 
Hurezani,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2057.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 11.512,3 mii 
lei pentru asfaltarea drumului 
comunal DC 48 din comuna 
Aninoasa,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2058.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 11.390,9 mii 
lei pentru modernizarea drumului  
comunal DC 40 din comuna 
Cruset,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2059.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 2.589,4 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor satesti DS 1,DS 2, DS 
3, DS 4 din comuna Cilnic,  
judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Administratiei Publice interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2060.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 331 mii lei 
pentru modernizarea drumului 
satesc DS 22 din comuna Cilnic,  
judetul Gorj 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2061.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
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Publice cu suma de 933.4 mii lei 
pentru modernizarea drumurilor 
satesti DS 30, DS 32, DS 33 din 
comuna Cilnic,  judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
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lei

 
2062.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 10.755,1 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor stradale din comuna 
Scoarta, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2063.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 10.785,5 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor locale din comuna 
Telesti, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2064.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 12.910,5 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor comunale din comuna 
Borascu, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2065.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 10.127,5 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor stradale si comunale 
din comuna Branesti, judetul Gorj
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2066.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 5.488,6 mii 
lei pentru modernizarea drumului 
comunal DC 32 din comuna 
Bustuchin, judetul Gorj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2067.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 3.985,3 mii 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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lei pentru modernizarea drumului 
comunal DC 31 din comuna 
Bustuchin, judetul Gorj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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2068.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 15.749,9 mii 
lei pentru asfaltarea si 
modernizarea drumurilor 
comunale si locale din orasul 
Novaci si satele apartinatoare, 
judetul Gorj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2069.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 3.481,6 mii 
lei pentru asfaltarea drumului 
vicinal DV 14, din comuna 
Slivilesti,  judetul Gorj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2070.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 5.887,5 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor comunale din comuna 
Hurezani, judetul Gorj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2071.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 2.051,7 mii 
lei pentru modernizarea drumului 
comunal DC 44A din comuna 
Vladimir, judetul Gorj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2072.  Anexa 3/15/ Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 11.598,1 mii 
lei pentru modernizarea drumului 
comunal DC 51 din comuna 
Cruset, judetul Gorj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri 
deoarece drumurile sunt 
deteriorate intr-o mare mare 
masura si pun in pericol 
siguranta circulatiei, multe dintre 
ele nemaifiind reabilitate de 
foarte multi ani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Ion CUPĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Ministerului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2073.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 1200 mii 
lei pentru modernizarea drumului 
comunal Toaca – Valea Carelor, 
judeţul Mureş. 

În prezent s-au executat 50% 
din totalul lucrărilor şi este 
necesară continuarea acestora. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1068 -

  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2074.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 1431 mii lei pentru 
modernizarea drumului comunal 
Toaca – Dubistea de Padure – 
Ibanesti km 0+000-2+285, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

În prezent s-au demarat 
procedurile de cerere de oferta. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2075.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării  
cu suma de 475 mii lei pentru 
modernizarea drumurilor din 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1069 -

Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

localitatea Hodac, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2076.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
cu suma de 118 mii lei pentru 
construcţia sediului administrativ 
din localitatea Toaca, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2077.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 7600 mii lei pentru 

Studiul de fezabilitate a fost 
depus la Ministerul Mediului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1070 -

Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

continuarea proiectului de 
construire a reţelei de canalizare 
în comuna Hodac, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2078.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 3.000 mii lei pentru 
lucrări de reparatii trotuare în 
localitatea Filpisu Mare, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2079.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 

Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1071 -

Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Regionale şi Turismului cu suma 
de 100 mii lei pentru modernizare 
iluminat public în comuna 
Breaza, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2080.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 150 mii lei pentru 
lucrări de construire a 3 poduri 
peste raul Agris, comuna Breaza, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1072 -

Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 
 

2081.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării  
cu suma de 150 mii lei pentru 
lucrări de pietruire strazi si uliţe 
în 3 sate (Breaza, Filpisu Mare, 
Filpisu Mic), comuna Breaza, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1073 -

Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
2082.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu  suma de 950 mii lei pentru 
lucrări de modernizare a bazei 
sportive în comuna Breaza, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1074 -

Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

2083.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 20 mii lei pentru 
lucrări de construire parc de 
joaca pentru copii, comuna 
Breaza, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

2084.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării  
cu suma de 8.000 mii lei pentru 
execuţia lucrărilor de construcţie 
retea de canalizare in Breaza, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1075 -

Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

 
 

2085.  Anexa nr.3/15 Ministerul Se propune suplimentarea Obiectiv de investiţii demarat în Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1076 -

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

bugetului Ministerului Dezvoltării  
cu suma de 620 mii lei pentru 
lucrări de alimentare cu apă 
potabilă a localităţilor Glăjărie, 
Larga, Fundoaia şi Caşva, com. 
Gurghiu, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2007. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1077 -

stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2086.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării  
cu suma de 4740 mii lei pentru 
lucrări de modernizare a 
drumului comunal DC 10 Gurghiu 
– Comori, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1078 -

Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2087.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării  
cu suma de 4.300 mii lei pentru 
lucrări de canalizare menajeră cu 
staţie de epurare în localitatea 
Gurghiu, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1079 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

 
 

2088.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării  

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1080 -

Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

cu suma de 3.190 mii lei pentru 
lucrări de canalizare în localităţile 
Ideciu de Jos – Ideciu de Sus, 
judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1081 -

Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
2089.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 200 mii lei pentru 
lucrări de pavaje trotuare în 
comuna Ideciu de Jos, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Proiect realizat în proporţie de 
20%. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
 

2090.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 846 mii lei pentru 
lucrări de extindere apa potabila 
în comuna Ideciu de Jos – 
Deleni, judeţul Mureş. 
 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1082 -

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2091.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 8.944 mii lei pentru 
lucrări de modernizare strazi in 
comuna Ideciu de Jos, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar- Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1083 -

Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2092.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 1.116 mii lei pentru 
lucrări de construire cresa în 
comuna Ideciu de Jos, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1084 -

protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
 

2093.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 1.100 mii lei pentru 
lucrări de construire sediu 
administrativ în comuna Ideciu 
de Jos, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar Nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
 

2094.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 1000 mii lei pentru 
modernizarea drumului DC5A, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1085 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1086 -

 
 

2095.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 523 mii lei pentru 
lucrări de amenajare spaţii verzi 
în comuna Ideciu de Jos, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

2096.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 770 mii lei pentru 
reabilitare drum comunal DC5, 
comuna Ideciu de Jos, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1087 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

 
2097.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 1.182 mii lei pentru 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1088 -

Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

achiziţie cladire pentru Scoala 
Generala si camin Cultural în 
localităţile Ideciu de Jos si Ideciu 
de Sus, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1089 -

Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2098.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 2584 mii lei pentru 
lucrări de construire scoala, 
gradinita si sala de sport în 
localitatea Ideciu de Jos, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
prin bugetul MDRAP 

2099.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 260 mii lei pentru 
cofinanţarea lucrărilor de 
construire grădiniţă nouă în satul 
Solovăstru, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv de investiţii în execuţie. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
prin bugetul MDRAP 

2100.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 2293 mii lei pentru 
alimentare cu apa potabila in 
comuna Beica de Jos, sat Beica 
de Jos, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

În localitate există un deficit 
foarte mare de apa şi un nivel 
de saracie ridicat. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
2101.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 4728 mii lei pentru 
canalizare menajeră şi staţie de 
epurare în comuna Beica de Jos, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

În localitate există un deficit 
foarte mare de apa şi un nivel 
de saracie ridicat. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

 
2102.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării  
cu suma de 620 mii lei pentru 
lucrări de alimentare cu apă 
potabilă a localităţilor Glăjărie, 

Lucrare începută în anul 2007, 
prin O.G. / 7/ 2006 ,realizată în 
proporţie de 80 % şi sistată din 
lipsă de finanţare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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Administratiei Publice 
 

Larga, Fundoaia şi Caşva, com. 
Gurghiu, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
2103.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu  suma 
de 5950 mii lei pentru lucrările de 
construire sală de sport în 
comuna Beica de Jos, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

În localitate există un număr 
mare de tineri. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 

- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
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Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

 
2104.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu  suma 
de 9796 mii lei pentru 
modernizarea drumurilor 
comunale DC11, DC10, DC14 în 
localitatea Beica de Jos, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Cele trei drumuri deservesc un 
areal geo-uman de peste 5000 
de oameni şi constituie baza 
dezvoltării a zonei. Lucrările au 
fost deja începute prin 
finanţarea de la Guvern. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
2105.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 222 mii lei pentru 
lucrările de modernizare a 
spaţiilor verzi din localitatea 
Beica de Jos, comuna Beica de 
Jos, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Lipsă spaţiu de recreere pentru 
copii şi adulţi. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

2106.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 221 mii lei pentru 
lucrările de modernizare a 
spaţiilor verzi din localitatea 
Nădăşa, comuna Beica de Jos, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lipsă spaţiu de recreere pentru 
copii şi adulţi. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

2107.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 245 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de 
modernizare a străzilor din satul 
Cuci, judeţul Mureş, conform 
contract. 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
modernizare demarate în urmă 
cu 3 ani, conform contract. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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2108.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării  
cu suma de 108 mii lei pentru 
achiziţionarea imobilului si 
terenului necesar in vederea 
construirii noului sediu 
administrativ al Primariei din 
comuna Tăureni, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară, 
deoarece terenul existent este 
retrocedat. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
prin bugetul MDARP 

2109.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 391 mii lei 
pentru modernizarea străzilor din 
comuna Gh. Doja, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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din Camera Deputaţilor şi Senat neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2110.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 10.408 mii lei 
pentru modernizarea străzilor 
Sarii, 
Gării, Vânătorilor, Dedradului şi 
Gurghiului din municipiul Reghin, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
2111.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 23550 mii lei 
pentru modernizarea străzilor din 
localitatea Band, inclusiv satele 
aparţinătoare, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Localitate cu numar mare de 
etnici rromi. Drumuri in stare 
avansata de degradare. Prin 
crearea unei infrastructuri de 
drum se formează conditiile de 
eliminare a tensiunilor sociale. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar- Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2112.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru reabilitare străzi şi 
trotuare din comuna 
Coroisânmartin, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2113.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 6503 mii lei 
amenajare pistă biciclete 
Corunca – Târgu Mureş, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar- Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2114.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru pietruire străzi +63,4 km 
în localitatea Mihăieşu de 
Câmpie, Judeţul Mureş. 
 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
2115.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 515 mii lei 
reabilitare străzi şi uliţe sate 
aparţinătoare comunei 
Cucerdea, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2116.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru 
reabilitare trotuare în localitatea 
Mihăieşu de Câmpie, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2117.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 3907 mii lei 
reabilitare şi îmbrăcăminte 
uşoară pentru străzile din 
comuna Neaua, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
 

2118.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 7405 mii lei 
pentru modernizarea drumurilor 
forestiere, comuna Răstoliţa, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar Nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
 
 

2119.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 

Se alocă suma de 1243 mii lei 
pentru reabilitare drum forestier 
Sebeş – Zaspad - Corlatele în 
localitatea Ruşii Munţi, Judeţul 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2120.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 1109 mii lei 
pentru modernizarea străzi 
comunale în localitatea Ruşii 
Munţi, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2121.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
reabilitare trotuare în localitatea 
Nadeş, Judeţul Mureş. 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar Nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
 
 

2122.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 8.409 mii lei 
pentru 
modernizarea drumurilor de 
interes local, comuna Răstoliţa, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2123.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 800 mii lei 
pentru 
construcţie sală de sport, 
comuna Mihăieşu de Câmpie, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 
 

2124.  Anexa nr.3/15 Ministerul Se alocă suma de 5700 mii lei Important pentru comunitatea Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

pentru 
construcţie sală de sport, 
comuna Iclănzel, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 
 

2125.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 72 mii lei 
pentru 
reabilitare Sala de Sport 
Gimnaziul Alexandru Ceusianu, 
municipul Regin, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 
 

2126.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 70 mii lei 
pentru 
reabilitare Sala de Sport scoala 
generală nr.4 Apalina, municipul 
Regin, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 
 

2127.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 596 mii lei 
pentru dotarea cu utilităţi a sălii 
de sport din comuna Sântana de 
Mureş, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1117 -

 
 

2128.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru achiziţionare teren pentru 
construire sală de sport, comuna 
Tăureni, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Întrucât primăria nu deţine teren 
în vederea construirii unui astfel 
de obiectiv este nevoită să 
achiziţioneze o suprafaţă de 
teren corespunzătoare 
  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 
 

2129.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 155 mii lei 
pentru reţea de apă strada 
Movilei, municipiul Târnăveni, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţie în 
continuare. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2130.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 106 mii lei 
pentru reţea de apă strada 
Octavian Goga, municipiul 
Târnăveni, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Obiectiv de investiţie în 
continuare. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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din Camera Deputaţilor şi Senat Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2131.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se alocă suma de 53 mii lei 
pentru reţea 
de apă strada Crinului, municipiul 
Târnăveni, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv de investiţie în 
continuare. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1122 -

 
 

2132.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 834 mii lei 
pentru canalizare menajeră şi 
staţie de epurare în comuna Gh. 
Doja, judeţul Mureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitate. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1123 -

stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2133.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 2500 mii lei 
pentru canalizare menajeră şi 
staţie de epurare în comuna 
Inclănzel, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţie în 
continuare. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1124 -

Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2134.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru canalizare menajeră în 
satele Ghindari şi Trei Sate, 
comuna Ghindari, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Important pentru comunitate. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1125 -

din Camera Deputaţilor şi Senat pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2135.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 4301 mii lei 
pentru canalizare menajeră cu 
staţie de epurare a apei, 
localitatea Gughiua, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 

Important pentru comunitate. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1126 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar -
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

2136.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se alocă suma de 5677 mii lei 
pentru extindere reţea apă şi 

Elaborat SF, PT, indicatori 
aprobaţi prin HCL 

Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1127 -

Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

canalizare, inclusiv execuţie 
branşament în localitatea 
Corunca, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nr.58/15.10.2010, urmează să 
se depună proiectul la AFM 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2137.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 1151 mii lei 
pentru alimentare cu apă potabilă 
a satelor Sălcud şi Sfântu 
Gheorghe, construcţia Sistemului 
de canalizare în satele Sălcud, 
Sfântu Gheorghe şi Cipău şi a 
staţiilor de epurare în satele 
Sălcud şi Sfântu Gheorghe, oraş 
Iernut, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv de investiţie în 
continuare. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1128 -

protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2138.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 9.000 mii lei 
pentru canalizare menajare şi 
staţie de epurare în comuna 
Apold (localităţile Apold Saes), 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitate. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2139.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 1.726 mii lei 
pentru extinderea reţelei de 
canalizare în oraşul Iernut, oraş 
Iernut, judeţul Mureş.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Este depusă cererea de 
finanţare. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1129 -

Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2140.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 136 mii lei 
pentru extinderea canalizării 
menajere în Cartierul Apalina, 
municipul Regin, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţie în derulare 
a cărui finalizare se va termina 
în funcţie de alocarea de 
fonduri. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1130 -

Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2141.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 3509,7 mii lei 
pentru modernizarea reţelei de 
apă potabilă în comuna Lunca 
Bradului, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Reţeaua este într-o stare 
avansată de uzură, anul punerii 
în funcţiune fiind 1974. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar -
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1131 -

Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

2142.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 729 mii lei 
pentru canalizare menajeră în 
localităţile Solovăstru şi Jabeniţa 
în comuna Solovăstru, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitate. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar -
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1132 -

Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

2143.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 2752 mii lei 
pentru canalizare şi epurare ape 
menajere în Vătava, judeţul 
Mureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Important pentru comunitate. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1133 -

Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar -
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

2144.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 1125 lei 
pentru canalizare şi epurare ape 
menajere şi industriale în 
localităţile Ruşii Munţi, Morăreni 
Maiorăşti în comuna Ruşii Munţi, 
judeţul Mureş. 
 

Important pentru comunitate. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1134 -

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar -
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

2145.  Anexa nr.3/15 Ministerul Se alocă suma de 12700 mii lei Important pentru comunitate. Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1135 -

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

pentru canalizare menajeră, 
comuna Crăciuneşti, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar -
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1136 -

proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

2146.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 425 mii lei 
pentru alimentare cu apă, 
localităţile Milăşel şi Lefaia, 
comuna Crăieşti, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Important pentru comunitate. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar -
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1137 -

administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

2147.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 4300 mii lei 
pentru realizarea reţelelor de 
canalizare şi staţiei de epurare în 
Lechinţa, oraş Iernut, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitate. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar -
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1138 -

reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

2148.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 3000 mii lei 
pentru realizarea reţelelor apă şi 
infrastructura drumului pe str. 
Republicii, A. Iancu, Şcolii şi 
Viitorului, oraş Târnăveni, 
judeţul Mureş. 
 

Important pentru comunitate. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar -



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1139 -

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

2149.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 4000 mii lei 
pentru canalizare menajeră şi 
staţie de epurare pentru 
localităţile comunei Band, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Important pentru comunitate. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1140 -

Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar -
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

2150.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 

Se alocă suma de 122 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural 
Leordeni, comuna Gh. Doja, 
Judeţul Mureş. 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1141 -

Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1142 -

Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 
 

2151.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 121 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural 
Ilieni, comuna Gh. Doja, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1143 -

proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 
 

2152.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 144 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural 
Tirimia, comuna Gh. Doja, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1144 -

118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 
 

2153.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 95 mii lei 
pentru recompartimentare şi 
extindere cămin cultural comuna 
Gurghiu, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1145 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1146 -

specifice fiecărui obiectiv. 
 
 

2154.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 276 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural 
Bord, comuna 
Cucerdea, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1147 -

Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 
 

2155.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 8500 mii lei 
pentru construcţia a 2 blocuri 
ANL în Târnăveni, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar -
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2156.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru construcţia de locuinţe în 
Mihăieşu de Câmpie, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Strategia Guvernului în 
domeniul constructiei de 
locuinte urmãreste 
îmbunãtãtirea conditiilor de 
viatã, prin asigurarea accesului 
la o locuintã decentã a 
cetãtenilor României, prin 
dezvoltarea programelor de 
constructii locuinte sociale sau a 
celor care au caracter social, în 
vederea ajutorãrii categoriilor de 
persoane cu venituri modeste, 
în special a tinerilor, în acest 
mod realizându-se stabilitatea 
tinerilor specialisti 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
-Responsabilitatea stabilirii 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

2157.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 1400 mii lei 
pentru construcţia de locuinţe 
ANL în Mihăieşu de Câmpie, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Programul de constructii de 
locuinte pentru tinerii.destinate 
inchirieirii se adreseaza tinerilor 
cu varste de pana la 18-35 ani 
la data depunerii cererii, care nu 
isi permit sa cumpere un 
apartament sau sa inchirieze o 
locuinta de pe piata libera. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar -
Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

 
 

2158.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 800 mii lei 
pentru reabiliare şi modernizare 
aşezăminte culturale, comuna 
Breaza, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
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Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice 
 

2159.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 900 mii lei 
pentru reabiliare şi modernizare 
aşezăminte 
culturale, Filipişu Mare, comuna 
Breaza, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
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specifice 
 

2160.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 723 mii lei 
pentru modernizare cămin 
cultural Iod, comuna Răstoliţa, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
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selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice 

2161.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru reparaţii capitale cămin 
cultural Cipăieni, comuna Sînger, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice 

2162.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 229 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural 
Râpa de Jos, comuna Vătava, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice 

2163.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 230 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural 
Dumbrava, comuna Vătava, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
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specifice 
2164.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 700 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural, 
comuna Mihăieşu de Câmpie, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
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va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice 

2165.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 180 mii lei 
pentru amenajări exterioare 
complext cultural şi sediu 
administrativ, comuna Band, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar- 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1160 -

aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice 
 

2166.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 600 mii lei 
pentru casa de cultură Iernut, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice 
 

2167.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru utilităţi cămin cultural 
Fanate, comuna Band, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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în ghidurile operaţionale 
specifice 
 

2168.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 1500 mii lei 
pentru construcţie cămin cultural 
Fânaţele Mădăraşului, comuna 
Band, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice 
 

2169.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 1500 mii lei 
pentru construcţie cămin cultural 
Mărăşeşti, comuna Band, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice 
 

2170.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 1200 mii lei 
pentru construcţie cămin cultural 
Valea Rece, comuna Band, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 



 
 
Nr. 
crt. 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice 
 

2171.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 

Se alocă suma de 1000 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural 
Petea şi Oroiu, 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

comuna Band, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice 
 

2172.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural 
din Beica de Jos, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
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proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice 
 

2173.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural 
din Beica de Sus, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Construcţie veche, necesită 
reparaţii capitale. Obiectiv de 
investiţii important 
pentrucomunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
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- 1170 -

şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice 
 

2174.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural 
din Nadăşa, Beica de Jos, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Construcţie veche, necesită 
reparaţii capitale. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice 
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2175.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural 
din Cacuciu, Beica de Jos, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Construcţie veche, necesită 
reparaţii capitale. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1173 -

de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice 
 

2176.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural 
din Şerbeni, Beica de Jos, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Construcţie veche, necesită 
reparaţii capitale. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice 
 

2177.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural 
din Sânmihai de 
Pădure, Beica de Jos, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Construcţie veche, necesită 
reparaţii capitale. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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din Camera Deputaţilor şi Senat timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice 
 

2178.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se alocă suma de 370 mii lei 
pentru 
întocmire plan urbanistic general 
al comunei Apold, refacere 
cadastru intravilan, Judeţul 
Mureş. 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Suma prevăzuta pentru anul 
2013 pentru finantarea 
elaborarii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice 
generale si a regulamentelor 
locale de urbanism  este in 
pozitie absoluta şi se 
detaliază pe obiective de 
investiţii de către ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor 
publice locale. 

 
 

2179.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 1.500 mii mii 
lei pentru eabilitare cămin 
cultural Coroisanmartin 
(Coroi, Odrihei şi Soimus).jud 
Mures. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1177 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

 
 

2180.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 1.500 mii mii 
lei pentru eabilitare cămin 
cultural Sîncraiu de Mureş, jud 
Mures. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

 
 

2181.  Anexa nr.3/15 Ministerul Se alocă suma de 10.750 mii lei, Obiectiv important pentru Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

prin 
introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit Infiintare 
pod peste Raul Mures, str 
Fabricii/E60, Ludus, jud Mures 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  

 
 

2182.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 17.000 mii lei, 
prin 
introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit Constructie 
Camin cultural Atintis, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1181 -

publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

 
 

2183.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 3.800 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Modernizare DC 72, Bahnea-
Daia, 6 km 800 metri., Jud. 
Mureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1182 -

dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2184.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 6.500 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Modernizare DC 72 Daia-Idiciu 6 
km. (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Nu se specifica sursa de 
finantare, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
  

 
2185.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se alocă suma de 1.500 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Modernizare DC 71 Bahnea-
Bernadea. (jud Mures) 
 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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2186.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 1.500 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Modernizare alei pietonale 
Danes (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2187.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 1.952 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare DC 96 Chetani-
Grindeni, 4,5 km (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2188.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 952 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare DS 229 Chetani, 1,2 
km (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
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din Camera Deputaţilor şi Senat pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2189.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 15.000 mii lei, 
prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investiţii denumit Reabilitare 
Camin Cultural Mica, Ceuas, 
Haranglab (jud Mures) 
 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

 
2190.  Anexa nr.3/15 Ministerul Se alocă suma de 2.500 mii lei, Obiectiv important pentru Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare strazi, 5 km, comuna 
Mica (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2191.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 5.000 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Constructie camin Abus (jud 
Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
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Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

 
 

2192.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 2.000 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Constructie Camin Cultural 
Saschiz (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
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aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

 
 

2193.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 4.800 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Modernizare DC 63 
Coroisanmartin- Soimus 3,6 km 
(jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

 
 

2194.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 580 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Modernizare alei pietonale 
comuna Cucerdea (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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2195.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 300 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Asfaltari strazi interioare, sat 
Cuci 1 km (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1197 -

Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2196.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 450 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Lucrari finalizare Camin cultural 
Cuci (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar  
 

2197.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 2.700 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Modernizare strazi Zagar (jud 
Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1198 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

 
 

2198.  Anexa nr.3/15 Ministerul Se alocă suma de 600 mii lei, Obiectiv important pentru Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1199 -

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Modernizare strazi Albesti (jud 
Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1200 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2199.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de  25 mii lei, prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investiţii denumit Extindere retea 
electrica 120 metri, Albesti (jud 
Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari din 
bugetul MDRAP 
 

2200.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se alocă suma de unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare DC 60 
Tigmandru-Magherus, 4 km (jud 
Mures) 
 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1201 -

 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2201.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 250 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Finalizare constructie 
Pod beton armat peste raul 
Mures, comuna Ogra (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2202.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 

Se alocă suma de 900 mii lei, 
prin  introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Introducere apa inlocalitatea 
Bichis (jud Mures) 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1202 -

Administratiei Publice 
 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Guvernului 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2203.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 6.550 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Sistem alimentare cu apa Deaj si 
Ceuas (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1203 -

Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2204.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 7.700 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Sistem canalizare Deaj si Ceuas 
(jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1204 -

protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

 
 

2205.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 

Se alocă suma de 3.300 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Asfaltare Laslau Mare, Laslau 
Mic,Ormenis 7,5 km (jud Mures) 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1205 -

Administratiei Publice 
 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1206 -

acestora.

 
 

2206.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de  4.300 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Sistem alimentare cu apa in 
localitatea Suplac si Idrifaia (jud 
Mures)  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2207.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 991 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Construire grădiniţa 
cu program prelungit în Găneşti 
(jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari din 
bugetul MDRAP 
 

2208.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se alocă suma de 2.308 mii lei, 
prin  introducerea unui nou 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

obiectiv de investiţii denumit 
Proiect reabilitare 
drum comunal Găneşti –
Păucişoara 2 Km. (Program 
Credit Furnizor) (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
2209.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de  200 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Proiect canalizare apă menajeră 
satele Găneşti şi Seuca (proiect 
câştigat la AFM) (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
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care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2210.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 1.100 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Introducere apă şi canalizare în 
satele Sf. Gheorghe şi Sălcud. 
(jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2211.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de  400 mii lei, 
prin  introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Proiect Teren de Sport sintetic la 
Cipău (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

2212.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 7.000 mii lei, 
prin  introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Construire pistă de 
biciclete pe malul râului Târnava 
Mare, în albia majoră 
a râului, în municipiul Sighişoara 
(jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

2213.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se alocă suma de 5.700 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Reţea de apă şi 
canalizare comuna Hodac (jud 
Mures) 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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2214.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 297 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Construcţia unei baze 
sportive în localitatea Rîciu, (jud 
Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
 

2215.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 4.000 mii lei, 
prin  introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Alimentare cu apă 
Şăulia, (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

 
 

2216.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 

Se alocă suma de 6.000 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

denumit Asfaltare drum comuna 
Petelea 5,6 km, (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
2217.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 4.400 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Canalizare în localitatea 
Petelea 11 km, (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar  - 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
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al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
 

2218.  Anexa nr.3/15 Ministerul Se alocă suma de 400 mii lei, Obiectiv important pentru Se propune respingerea 
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crt. 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Proiect amenajare parc, 
parcări, trotuare în Cozma şi 
Socolul de Cîmpie, 
pavaj curţi cămine culturale,(jud 
Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

2219.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 270 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Alimentare cu apă -proiect 
finalizat neplătit,Crăieşti (jud 
Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

 
 

2220.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 307 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Reabilitarea cămin 
cultural „Simion C. 
Mândrescu”din localitatea Rîpa 
de Jos (jud Mures) 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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2221.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 9.417 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Modernizare 5,1 km. DC 
164 şi 0,35 km străzi în 
localitatea Vătava (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2222.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 1.111 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Reţea de canalizare cu 
staţie de epurare pentru 
localitatea Vătava (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
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de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1225 -

 
2223.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 936 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Centru social în comuna 
Vătava nr.303 (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
 

2224.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 120 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Amenajare parc în 
comuna Vătava (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 



 
 
Nr. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar Nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
 
 

2225.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 3.700 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Drum comunal Zau-
Barbosi 6 km (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2226.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 960 mii lei, 
prin   introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Reabilitare bază sportivă 
Zau de Câmpie (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
 

2227.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 5.950 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Sala de sport în Beica 
de Jos (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 

- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

 
 

2228.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 11.000 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Proiect integrat Bază sportivă, 
asfaltare străzi, grădiniţă şi dotări 
cămin cultural Cristeşti (jud 
Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2229.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 

Se alocă suma de 9.000 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Introducere apă şi canalizare sat 
Vălureni comuna Cristeşti (jud 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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crt. 
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Administratiei Publice 
 

Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Guvernului potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2230.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 300 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Modernizare drum sat 
Leorinţa comuna Grebenişu de 
Cîmpie (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2231.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 

Se alocă suma de 1.100 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

denumit proiect drum comunal 
154A Ştrand şi Căminul de 
Bătrâni cu legătura din DJ 154 
(jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2232.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 2.100 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Extindere reţelei de apă 
Ideciu de Jos – Deleni (jud 
Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2233.  Anexa nr.3/15 Ministerul Se alocă suma de 3.600 mii lei, Obiectiv important pentru Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Modernizare drum 
comunal Răzoare cu DJ 151 pe 
lungime de 3,2 km (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2234.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 4.600 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Extindere aducţiune apă 
şi canalizare. Miheşu şi Răzoare 
(jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 



 
 
Nr. 
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2235.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de  800 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Proiect depus pentru 
sală de sport (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2236.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de  1.100 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Drumuri de exploatatie, 
8,5 km Sînpetru- Tuşin - Dîmbu 
(jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 



 
 
Nr. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
2237.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 400 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Baza sportivă Sânpetru 
(jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2238.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 3.108 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Constructie sistem 
alimentare cu apa in localitatea 
Haranglab (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

2239.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 7.932 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Constructie sistem canalizare sat 
Haranglab (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2240.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 6.447 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Sistem alimentare cu 
apa, satele Abus, Mica, Capalna 
de Sus (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

timpul exerciţiului bugetar 
 

2241.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de  7.778 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Retea canalizare 
menajera cu statie de epurare 
satele Abus, Mica, Capalna de 
Sus (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2242.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de  6.500 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Reabilitare DC 76, 5 km, 
Abus- Deaj- Haranglab (jud 
Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2243.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de  5.965 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Modernizare drumuri 
comunale Bogata DC 117, 4 km 
570 m (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2244.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de  3.600 mii lei, 
prin  introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Retea canalizare sate Boiu, Topa 
11 km (jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 



 
 
Nr. 
crt. 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2245.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de  8.800 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii 
denumit Proiect integrat 
modernizare strazi 5,9 km Albeşti 
(jud Mures) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2246.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Administratiei cu suma de 1000 
mii lei pentru efectuarea lucrărilor 
de reabilitare si modernizare a 
sediului Primariei Breaza, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Primăria este în stadiu avansat 
de deteriorare. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2247.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Administratiei cu suma de 1785 
mii lei pentru lucrări de 
intervenţie şi reabilitare a sediului 
Primăriei Beica de Jos, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Primăria este în stadiu avansat 
de deteriorare. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2248.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Administraţiei cu suma de 150 
mii lei pentru realizarea de 
reparaţii curente la sediul 
Primăriei Ibăneşti, comuna 
Ibăneşti, judeţul Mureş 

Primăria este în stadiu avansat 
de deteriorare. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2249.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Administratiei cu suma de 330 
mii lei in vederea finalizării 
lucrărilor de  extindere şi 
modernizare a sediului Primăriei 
comuniei Cuci, judeţul Mureş, 
conform contractului. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizare investiţie. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2250.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 

Se suplimentează cu suma de 
2.000 mii lei, prin introducerea 
unui nou obiectiv de investiţii 

Necesitatea unei bune 
desfăşurări a activităţii 
administrative. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

denumit: „Construcţie sediu 
primărie şi pavilion administrativ 
în localitatea Atintis, judeţul 
Mureş.” 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2251.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 1.500 mii 
lei, prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit: 
„Construcţie sediu administrativ 
în localitatea Bălăuşeri, judeţul 
Mureş”. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea unei bune 
desfăşurări a activităţii 
administrative. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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2252.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 20.000 mii lei pentru 
asfaltarea drumului comunal 
către Broşteni, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice  
comunale, modernizarea 
drumurilor şi soluţionarea cererii 
cetăţenilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2253.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 1.000 mii lei. pentru asfaltarea 
drumului comunal către satul 
Dumbrăviţa în comuna Vadu 
Moldovei, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice  
comunale, modernizarea 
drumurilor şi soluţionarea cererii 
cetăţenilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

timpul exerciţiului bugetar 
 

2254.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 3.000 mii lei pentru 
modernizarea a 7,5 km drumuri 
comunale în comuna Dolheşti, 
judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice  
comunale, modernizarea 
drumurilor şi soluţionarea cererii 
cetăţenilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2255.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 400 mii lei pentru reabilitarea 
obiectivului „pod Moişa” pe 
teritoriul comunei Boroaia, judetul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice  
comunale, modernizarea 
drumurilor şi soluţionarea cererii 
cetăţenilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2256.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 500 mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor de construire a podului 
peste rîul Moldova, judetul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice  
comunale, modernizarea 
drumurilor şi soluţionarea cererii 
cetăţenilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2257.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 1000 mii lei pentru extinderea 
alimentării cu apă în satele 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice comunale, 
modernizarea reţelele de 
alimentare cu apă si canalizare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1245 -

Administratiei Publice 
 

Uideşti şi Ţoleşti, comuna 
Forăşti, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2258.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 1000 mii lei pentru 
alimentarea cu apă în sistem 
centralizat în comuna Dolheşti, 
judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice comunale, 
modernizarea reţelele de 
alimentare cu apă si canalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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2259.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 1000 mii lei pentru extinderea 
reţelei de canalizare în comuna 
Drăguşeni, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice comunale, 
modernizarea reţelele de 
alimentare cu apă si canalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2260.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 20.000.000 lei pentru 
asfaltarea drumului comunal 
către Broşteni, jud. Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice comunale, 
modernizarea drumurilor şi 
soluţionarea cererii cetăţenilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

timpul exerciţiului bugetar 
 

2261.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 1.000.000.lei pentru 
asfaltarea drumului comunal 
către satul Dumbrăviţa în 
comuna Vadu Moldovei, jud. 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice comunale, 
modernizarea drumurilor şi 
soluţionarea cererii cetăţenilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2262.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 3.000.000 lei pentru 
modernizarea a 7,5 km. Drumuri 
comunale în com.Dolheşti, 
jud.Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice comunale, 
modernizarea drumurilor şi 
soluţionarea cererii cetăţenilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2263.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 400.000 lei pentru reabilitarea 
obiectivului „pod Moişa” pe 
teritoriul com.Boroaia, 
jud.Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice comunale, 
modernizarea drumurilor şi 
soluţionarea cererii cetăţenilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2264.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 500.000 lei pentru terminarea 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice comunale, 
modernizarea drumurilor şi 
soluţionarea cererii cetăţenilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

lucrărilor de construire a podului 
peste râul Moldova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2265.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 1.000.000 lei pentru 
extinderea alimentării cu apă în 
satele Uideşti şi Ţoleşti, com. 
Forăşti, jud. Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice comunale, 
modernizarea reţelele de 
alimentare cu apă si canalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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2266.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 1.000.000 lei pentru 
alimentarea cu apă în sistem 
centralizat în comuna Dolheşti, 
jud.Suceava . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice comunale, 
modernizarea reţelele de 
alimentare cu apă si canalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2267.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 1.000.000 lei pentru 
extinderea reţelei de canalizare 
în com.Drăguşeni, jud.Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice comunale, 
modernizarea reţelele de 
alimentare cu apă si canalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2268.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
de 400.000 pentru finalizarea 
lucrărilor la sediul Primăriei în 
com.Vadul Moldovei, 
jud.Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice comunale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2269.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 420 mii lei 
pentru realizarea unei parcări 
cu punct de informare turistică în 
localitatea Humor, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRT Proiecte cu finanaţare 
din fonduri externe 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

nerambursabile(FEN), 
postaderare 

şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

2270.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru realizare reţea alimentare 
cu apă şi a unui sistem de 
canalizare în comuna Milişăuţi, 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2271.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se alocă suma de 450 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural 
în comuna Satu Mare, judeţul 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2272.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Administratiei si Internelor cu 
suma de 400 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la sediul 
Primăriei în comuna Vadul 
Moldovei, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2273.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se alocă suma de 600 mii lei 
pentru extindere reţea electrică 
în comuna Iaslovăţ, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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 administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2274.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sanatatii 
cu suma de 20.000 mii lei pentru 
continuarea lucrarilor la 
Spitalul municipal Fălticeni, 
judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2275.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 50.000 mii 

Se solicită admiterea 
amendamentului ca urmare a 
faptului că judeţul Suceava este 
poziţionat într-o zonă în care 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

lei pentru izolarea termică a 
blocurilor, Municipiul Suceava, 
Judeţul Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

numarul de zile cu temperaturi 
scăzute este peste media de la 
nivel naţional, confortul termic al 
cetăţenilor fiind o prioritate 
pentru autorităţile locale. 
 Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii  

menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
 

2276.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 100.000 mii 
lei pentru amenajarea unei 
parcări pentru autoturisme în 
cartierul George Enescu din 
municipiul Suceava, Municipiul 
Suceava, Judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
municipiului Suceava şi 
creşterea gradului de civilizaţie 
într-un cartier sufocat de 
numarul mare de maşini, 
locuitorii acestuia neavând 
alternative în vederea parcării 
autoturismelor. Amenajarea 
unei parcari în acest cartier 
mare va presupune o relaxare a 
traficului în zonă, evitarea 
blocajelor şi a conflictelor care 
apar zilnic din cauza lipsei 
locurilor de parcare. 
Sursa de finanţare: diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

2277.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru asfaltarea străzilor Mihail 
Sadoveanu şi Stefan O. Iosif, 
Municipiul Suceava, Judeţul 
Suceava 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
pietonilor şi face imposibil 
traficul rutier aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
 

2278.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru finalizarea 
şi darea în folosinţă a unei baze 

 
Se propune respingerea 
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- 1257 -

Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Publice cu suma de 5.000 mii lei 
pentru finalizare Bază sportivă 
Colegiul Naţional „Ștefan cel 
Mare”Suceava (zid de sprijin, 
reţele de colectare, investiţia de 
bază sala de sport, amenajare 
teren de sport), Municipiul 
Suceava, Judetul Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

sportive de nivel european în 
cadrul unui colegiu naţional de 
prestigiu al Municipiului 
Suceava. Menţionăm că orele 
de educaţie fizică se desfăşoară 
în condiţii improprii. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
 

2279.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 5.000 mii lei 
pentru construcţia Sălii 
Polivalente din Municipiul 
Suceava, Municipiul Suceava, 
Judetul Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea acestui 
amendament deoarece ca 
urmare a unor eforturi comune 
ale parlamentarilor suceveni s-a 
transferat o suprafaţă de teren 
către Primăria Suceava, 
destinaţia fiind construcţia unei 
săli polivalente. Municipiul 
Suceava găzduieşte echipe 
performante de handbal, fotbal 
şi volei, dar şi ale sporturi care 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  



 
 
Nr. 
crt. 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

au nevoie de o infrastructură 
modernă. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
 

2280.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 2.000 mii lei 
pentru amenajarea unei piste 
pentru biciclişti pe traseul: str. 
Mihail Sadoveanu – Str. Dealului 
– str. Cernăuţi, Municipiul 
Suceava, Judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea acestui 
amendament deoarece în 
municipiul Suceava nu mai 
există o astfel de pistă. O astfel 
de pistă ar permite organizarea 
unor programe pentru elevi ca 
alternativă de petrecere a 
timpului. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2281.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 5.000 mii lei 
pentru continuarea construcţiei 
Centrul Cultural Bucovina, 
Municipiul Suceava, Judetul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vederea faptul că pentru un 
municipiu reşedinţă de judeţ, 
centru universitar şi deţinător a 
unei vechi tradiţii culturale în 
domeniul teatrului şi a folclorului 
autentic, este o necesitate 
contrucţia infrastructurii 
necesare pentru a avea o sală 
de teatru şi spectacole.  
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
 

2282.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 200 mii lei 
pentru Căminul de bătrâni 
Cămârzani în vederea unor 

Admiterea amendamentului 
este necesară pentru a finaliza 
amenajări interioare pentru care 
nu există fondurile necesare. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 amenajări interioare, Sat 
Cămârzani, Comuna Vadu 
Moldovei, Judetul Suceava 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
 

2283.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 3.304,7 mii 
lei pentru obligatii lucrări realizate 
in baza programului de pietruiri si 
alimentare cu apa, prin HG 
577/1997. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
achitarea facturilor către firme 
care au executat lucrări în 
cadrul unor proiecte aprobate 
de HG 577/1997 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2013. 
 

2284.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru cofinanţare execuţie reţele 
de apă-canal în comuna Moara, 
sat Moara Nica,  judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 

Se solicită admiterea 
amentamentului întrucât există 
zone în care nu există reţea 
funcţională de apă şi canal, 
acestea fiind condiţiile minimale 
pentru modernizarea 
standardelor de viaţă din mediul 
rural. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2285.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei Public 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
execuţie modernizare drum 
comunal DC Moara Nica - Moara 
Carp, Comuna Moara, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
pietonilor şi face imposibilă 
deplasarea automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
 

2286.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 4.000 mii lei 
pentru extindere reţea electrică, 
comuna Moara, judeţul Suceava. 
 

Se solicită admiterea 
amentamentului întrucât în 
comună s-au construit multe 
case care se află în 
imposibilitatea de a beneficia de 
extinderea reţelei electrice. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
 

2287.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 5.000 mii lei 
pentru construcţie bază sportivă: 
teren şi sală de sport în comuna 
Moara, sat Moara Nica, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 

Se solicită admiterea acestui 
amendament astfel ca baza 
sportivă să permită organizarea 
unor programe pentru elevi ca 
alternativă de petrecere a 
timpului şi ca soluţie pentru 
prevenirea şi combaterea 
obezităţii. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
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Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2288.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru  Şcoala cu clasele I-VIII 
nr.1 pentru lucrări de amenajare 
sală sport, Municipiul Suceava, 
Judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru finalizarea 
şi totodată darea în folosinţă a 
unei săli de sport de nivel 
european în cadrul unei şcoli cu 
performanţe în municipiul 
Suceava. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
 

2289.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru finalizarea 
şi totodată darea în folosinţă a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Publice cu suma de 5.000 mii lei 
pentru  Colegiul Naţional „Petru 
Rareş” pentru lucrări de 
amenajare bază sportivă şi 
reabilitare sală de sport, 
Municipiul Suceava, Judeţul 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

unei baze sportive şi a unei săli 
de sport de nivel european în 
cadrul unui liceu cu performanţe 
în municipiul Suceava. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2290.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru Şcoala cu clasele I-VIII 
nr.4 pentru lucrări de amenajare 
bază sportivă, Municipiul 
Suceava, Judeţul Suceava. 
.  
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea acestui 
amendament, deoarece elevii 
nu au condiţii necesare pentru 
efectuarea activităţilor sportive. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2291.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 15.000 mii 
lei pentru  Şcoala cu clasele I-VIII 
nr.3 pentru lucrări de reabilitare, 
modernizare  bazin de înot, 
Municipiul Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru lucrări de 
reabilitare şi amenajări de nivel 
european pentru un bazin de 
înot unde elevii şcolii şi nu 
numai au realizat performanţă. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
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Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2292.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 10.000 mii 
lei pentru amenajarea unei baze 
de agrement pe râul Suceava, 
Municipiul Suceava, Judeţul 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea acestui 
amendament întrucât municipiul 
Suceava nu are o astfel de zonă 
amenajată pe malul unei ape şi 
are mare nevoie de spaţii verzi 
pentru petrecerea timpului liber. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
 

2293.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 

Se solicită admiterea acestui 
amendament întrucât baza de 
tratament Cacica este 
recunoscută şi aduce anual un 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
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Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

pentru lucrări de amenajare 
exterioară a bazei de tratament 
Cacica, comuna Cacica, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

numar mare de turişti care au 
nevoie de condiţii moderne de 
cazare şi de tratament. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
 

2294.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000.000 
mii lei pentru amenajarea unor 
parcări de reşedinta în Municipiul 
Suceava, Judeţul Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Sumele sunt necesare 
pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii municipiului 
Suceava şi creşterea gradului 
de civilizaţie într-un municipiu 
sufocat de numărul mare de 
maşini, locuitorii acestuia 
neavând alternative în vederea 
parcării autoturismelor. 
Amenajarea unor parcări de 
reşedinţă presupune o relaxare 
a traficului în zonă, evitarea 
blocajelor şi a conflictelor care 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

apar zilnic din cauza lipsei 
locurilor de parcare. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

2013. 
 

2295.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru extindere reţelei de 
canalizare în localitatea Arbore, 
comuna Arbore, judeţul Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece este 
necesară continuarea lucrărilor 
la proiectul prin care a fost 
înfiinţată reţeaua de canalizare 
în comună, în lungime de 
aproximativ9 km, proiect 
finanţat prin intermediul OG 
7/2006 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
2296.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 200 mii lei 
pentru construcţia bazei sportive 
din localitatea Berchişeşti, 
comuna Berchişeşti, judeţul 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece este 
necesară continuarea lucrărilor 
la această investiţie inclusă în 
lista de finanţare a OG 7/2006, 
dar pentru care nu s-au alocat 
până acum fonduri decât prin 
bugetul propriu al comunei. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2297.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 150 mii lei 
pentru pietruirea DC 18 Runcu -
DN 2E -Soloneţul Nou –Maidan 
în localitatea Cacica, comuna 
Cacica, judeţul Suceava. 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
investiţia presupune lucrări de 
pietruire pe o lungime de 4 km 
de drum care face legătura între 
satele componente ale 
comunei.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

2298.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 300 mii lei 
pentru extinderea reţelelor 
electrice în zona ”Casa 
Memorială – Tusiti” în localitatea 
Ciprian Porumbescu, comuna 
Ciprian Porumbescu, judeţul 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
investiţia a fost începută prin 
programul ”Electrificare” al 
Guvernului însă nu a fost decât 
parţial finanţată. De asemenea, 
în zona respectivă există zeci 
de gospodării neelectrificate. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
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propunerea autoritatilor 
locale. 
 

2299.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 250 mii lei 
pentru astfaltarea DC 46 din 
localitatea Horodnic de Jos, 
comuna Horodnic de Jos, judeţul 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
drumul, în lungime de 4,2 km 
este o legătură rutieră 
importantă între comună şi 
localităţile din zonă. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

2300.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 200 mii lei 
pentru extinderea reţelelor 
electrice în zonele Cimitir, Ratoş 
şi Bătcuţa din localitatea Ilişeşti, 
comuna Ilişeşti, judeţul Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece până 
în prezent s-au alocat doar 
aproximativ 10% din fonduri, iar 
în aceste zone există zeci de 
gospodării neracordate la 
reţeaua de energie electrică. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
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Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

2301.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
bugetului cu suma de 2.500 mii 
lei pentru demararea proiectului 
„Agrement pe râul Suceava”.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea acestui 
amendament care are ca scop 
crearea unei baze de agrement 
pe cursul râului Suceava. 
Municipiul Suceava nu dispune 
în prezent de nici o altă bază de 
agremenent.  
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2302.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
bugetului cu suma de 400 mii lei 
pentru achiziţionarea unui utilaj 
de lustruit gheaţa pentru 
Patinoarul Areni ce aparţine 
Primăriei Municipiului Suceava, 
Judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea acestui 
amendament deoarece 
aparatura de specialitate aflată 
în funcţiune pentru Patinoarul 
Areni nu mai face faţă cerinţelor 
moderne de funcţionare. 
Menţionăm că patinoarul este 
singurul din Municipiu Suceava. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 

 

2303.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 20.000 mii 
lei pentru demararea construirii 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
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Administratiei Publice 
 

unei săli de sport în cadrul Şcolii 
Generale nr.10 din Municipiul 
Suceava, Judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Menţionăm că în zona în care 
se află edificiul nu există nici o 
altă sală de sport. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
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2304.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 15.000 mii 
lei pentru demararea lucrărilor de 
acoperirie a patinoarului artificial 
din Municipiul Suceava, Judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea acestui 
amendament. Menţionăm că 
este singurul patinoar din 
Municipiul Suceava şi că 
reprezintă un obiectiv de interes 
pentru tinerii din municipiu şi 
zonele limitrofe. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
 

2305.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.300 mii lei 
pentru finalizarea proiectului de 
alimentare cu apă  curentă a 
comunei Adâncata, judeţul 
Suceava, conform HG 577/1997 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea proiectului început în 
anul 2008, cu o valoare totală a 
investiţiilor de 2.900 mii lei din 
care   s-au efectuat lucrări în 
valoare de 1.600 mii lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
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cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
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propusa suma de 133,7 mil 
lei 
 

2306.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 7.000 mii lei 
reprezentând costurile totale ale 
proiectului de introducere a 
canalizării în comuna Pătrăuţi, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului datorită 
importanţei proiectului de 
introducere a canalizării pentru 
un număr mare de locuitori din 
comuna Pătrăuţi, judeţul 
Suceava.  
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

2307.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 50 mii lei 
pentru reablitarea centrului civic 
din comuna Pătrăuţi, judeţul 
Suceava.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amendamentului în scopul 
finalizării centrului civic din 
comuna Pătrăuţi, judeţul 
Suceava. Din costul total de 150 
mii lei s-au alocat de la bugetul 
local al comunei Pătrăuţi 100 
mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2308.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 7.000 mii lei 
pentru reabilitarea drumurilor din 
comuna Pătrăuţi, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru buna 
funcţionare a administraţiei 
publice comunale, 
modernizarea drumurilor şi 
soluţionarea cererii cetăţenilor. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
 

2309.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 100 mii lei 
pentru amenajare şi 
modernizarea parcurilor din 
comuna Pătrăuţi, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

vedere realizarea obiectivului de 
investiţii şi a soluţionării 
cerinţelor cererii cetăţenilor. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Lucrarea se poate finanta 
prin Programul de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 
71/2007.  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2310.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.100 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
alimentare cu apă curentă în 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că au fost 
executate lucrări în valoare de 
1.950 mii lei din bugetul 
Consiliului Local al comuunei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 comuna Pătrăuţi, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pătrăuţi. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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acestora.

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2311.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 150 mii lei 
pentru reabilitarea unui număr de 
4 podeţe din comuna Pătrăuţi, 

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în 
vedere că aceste podeţe 
deservesc un număr mare de 
locuitori ai comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2312.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma 3.200 mii lei 
pentru modernizarea (asfaltarea) 
5,63 km de drumuri, comuna 
Ipoteşti, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în 
vedere faptul că în ultimii ani au 
fost executate lucrări de 
modernizare a drumurilor 
comunale, exclusiv din bugetul 
Consiliului Local al comunei 
Ipoteşti, judeţul Suceava. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 



 
 
Nr. 
crt. 
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Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2313.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 2.500 mii lei 
pentru modernizarea DC 57 

Se solicită admiterea 
amendamentului datorită 
importanţei pe care o are acest 
drum comunal care leagă 
comuna Mitocu Dragomirnei de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 



 
 
Nr. 
crt. 
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Administratiei Publice 
 

Iţcani – Lipoveni, aferent 
comunei Mitocu Dragomirnei, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Municipiul Suceava. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 



 
 
Nr. 
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acestora.

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2314.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 80 mii lei 
pentru construirea unei remize 
pentru pompieri în comuna 
Mitocu Dragomirnei, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că pe teritoriul 
comunei Mitocu Dragomirnei, 
judeţul Suceava se află o 
suprafaţă însemnată de zonă 
împădurită. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2315.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru a 
facilita încălzirea pe timp de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
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Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Publice cu suma de 25 mii lei 
pentru construirea unei magazii 
de lemne pentru dispensarul din 
comuna Mitocu Dragomirnei, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

iarnă a dispensarului medical 
din comuna Mitocu 
Dragomirnei, judeţul Suceava, 
edificiu dat în folosinţă în anul 
2011. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii  

menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2316.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 80 mii lei 
pentru dotarea cu un utilaj de 
deszăpezire pentru Primăria 
comunei Mitocu Dragomirnei, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului, luând în 
considerare şi faptul că pe raza 
comunei se află Mănăstirea 
Dragomirna , monument 
UNESCO, care este un 
important punct de atracţie 
turistică în judeţul Suceava.  
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

şi servicii revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2317.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 150 mii lei 
pentru modernizarea drumului 
sătesc care facilitează legătura 
dintre satele Lipoveni şi Mitoc, 
din comuna Mitocu Dragomirnei, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi 
soluţionarea cererii cetăţenilor. 
Drumul deserveşte aproximativ 
1800 locuitori. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2318.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 50 mii lei 
pentru renovarea dispensarului 
veterinar din comuna Mitocu 
Dragomirnei, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere numărul mare de ferme 
agricole de pe raza comunei 
Mitocu Dragomirnei, judeţul 
Suceava.  
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2319.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 400 mii lei 
pentru modernizarea drumului 
sătesc de acces spre Mănăstirea 
Dragomirna în comuna Mitocu 
Dragomirnei, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru a 
facilita accesul turiştilor la un 
aşezământ religios, monument 
UNESCO, de o mare 
importanţă. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2320.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 200 mii lei 
pentru construirea unei baze 
sportive (teren, pistă atletism, 
vestiare, tribună) în comuna 
Mitocu Dragomirnei, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului datorită lipsei 
unei baze sportive în comuna 
Mitocu Dragomirnei, judeţul 
Suceava. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2321.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 5.000 mii lei 
reprezentând modernizarea a 7 
km de drumuri comunale din 
comuna Mitocu Dragomirnei, 
judeţul Suceava.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 

Se solicită admiterea 
amendamentului. Pe raza 
comunei Mitocu Dragomirnei se 
află Mănăstirea Dragomirna, 
monument UNESCO, 
aşezământ religios de mare 
importanţă turistică. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2322.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 340 mii lei 
pentru achitarea arieratelor la 
lucrări de modernizare a 
drumurilor şi podurilor din 
comuna Mitocu Dragomirnei, 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi 
soluţionarea cererii cetăţenilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
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judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
 

2323.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 106 mii lei 
pentru achitarea arieratelor la 
investiţia de racordare la reţeaua 
de curent electric a cartierului 
Romi, din comuna Mitocu 
Dragomirnei, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că racordarea la 
curent electric a cartierului Romi 
a fost realizată prin cereri din 
partea cetăţenilor. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

2324.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 2.500 mii lei 
pentru asfaltare drumuri oraş 
Salcea, judeţul Suceava.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că Salcea este un 
oraş nou înfiinţat, iar pe teritoriul 
său majoritatea drumurilor sunt 
nemodernizate. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2325.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru reparaţii capitale la 
dispensarul uman oraş Salcea, 
judeţul Suceava. 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere starea avansată de 
degradare a edificiului şi pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
specifice. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2326.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 300 mii lei 
pentru reparaţia şi modernizarea 
sistemului de iluminat public, 
oraş Salcea, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea creşterii 
nivelului de siguranţă a 
populaţiei. 
 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
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Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Administraţiei Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 

 
2327.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru achiziţionarea unei maşini 
de salubrizare şi a 50 de 
eurocontainere de 1100 L, oraş 
Salcea, judeţul Suceava.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere realizarea obiectivului de 
investiţii şi modernizarea 
sistemului de colectare a 
deşeurilor din oraşul Salcea, 
judeţul Suceava. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
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Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2328.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 100 mii lei 
pentru achiziţionarea unui 
buldoexcavator necesar lucrărilor 
de mentenanţă realizate de 
primăria oraşului Salcea, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în 
vedere necesitatea efectuării 
unor lucrări permanente de 
întreţinere cu scopul de a 
diminua cheltuielile bugetare ale 
Consiliului Local oraş Salcea. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2329.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 2.500 mii lei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii, având în vedere şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
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Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

pentru construirea unei săli de 
sport în oraşul Salcea, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

lipsa unui spaţiu adecvat pentru 
activităţile sportive în oraşul 
Salcea, judeţul Suceava. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
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ministrului. 
 

2330.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 606,8 mii lei 
pentru continuarea investiţiei 
alimentarea cu apă sat Prelipca, 
oraş Salcea, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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2331.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 2.000 mii lei 
pentru extindere reţea iluminat 
public şi reabilitare reţea electrică 
în municipiul Fălticeni, judetul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 

 
2332.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru extindere reţea canalizare 
şi apa în municipiul Fălticeni, 
judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
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staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2333.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 2.000 mii lei 
pentru construcţie locuinţe 
sociale în municipiul Vatra 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
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 Dornei, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

mare de locuitori ai municipiului 
fără venituri sau cu probleme 
sociale mari. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
 

2334.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru extindere si modernizare 
reţea canalizare si apă in 
municipiul Vatra Dornei, judetul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
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protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2335.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru reabilitare străzi în 
municipiul Gura Humorului, 
judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori ai municipiului 
care este şi o importantă 
staţiune turistică. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

2336.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru extindere si modernizare 
reţea apă şi apă uzată în 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
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 municipiul Gura Humorului, 
judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

mare de locuitori ai municipiului 
care este şi o importantă 
staţiune turistică. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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acestora.

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2337.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 5.000 mii lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
Spital în oraşul Siret, judetul 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
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 Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

mare de locuitori. Menţionăm că 
oraşul Siret este şi punct de 
intrare în ţară, traficul în zonă 
fiind unul mare. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2338.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru extindere si modernizare 
reţea apă şi apă uzată în oraşul 
Siret, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2339.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 5.000 mii lei 
pentru reabilitare străzi în oraşul 
Siret, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori ai precum si 
celor care tranzitează oraşul 
Siret care este localitate de 
graniţă. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2340.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 3.000 mii lei 
pentru reabilitare străzi în oraşul 
Broşteni, judetul Suceava. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori ,unele dintre 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1319 -

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

aceste străzi nefiind 
modernizate niciodată. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2341.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru extindere şi modernizare 
reţea apă şi apă uzată în oraşul 
Broşteni, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori care au nevoie 
de standarde europene pentru 
desfăşurarea activităţilor zilnice. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale. 
 

2342.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 3.000 mii lei 
pentru reabilitare străzi în oraşul 
Cajvana, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori ,unele dintre 
aceste străzi nefiind 
modernizate niciodată. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2343.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru extindere si modernizare 
reţea apă si apă uzată în orasul 
Broşteni, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori care au nevoie 
de standarde europene minime 
pentru desfăşurarea activităţilor 
zilnice. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
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de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2344.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 3.000 mii lei 
pentru reabilitare străzi în oraşul 
Dolhasca, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2345.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 2.000 mii lei 
pentru reabilitare străzi în oraşul 
Frasin, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori, unele dintre 
aceste străzi nefiind 
modernizate niciodată. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1327 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

şi servicii revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2346.  Anexa nr.3/15 Ministerul Se propune suplimentare Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru extindere şi modernizare 
reţea apă şi apă uzată în oraşul 
Frasin, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori care au nevoie 
de standarde europene minime 
pentru desfăşurarea activităţilor 
zilnice. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2347.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru construcţie sală de sport 
în oraşul Liteni, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de elevi care nu pot 
desfăşura activităţi sportive în 
condiţii de securitate şi de 
igienă. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
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Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2348.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru reabilitare străzi în oraşul 
Liteni, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2349.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru extindere şi modernizare 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Administratiei Publice 
 

reţea apă şi apă uzată în oraşul 
Liteni, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori care au nevoie 
de standarde europene minime 
pentru desfăşurarea activităţilor 
zilnice. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2350.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru extindere reţea canalizare 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
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Administratiei Publice 
 

în oraşul Milişăuţi, judetul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori care au nevoie 
de standarde europene minime 
pentru desfăşurarea activităţilor 
zilnice. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2351.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 10.000 mii 
lei pentru finalizare Bază sportivă 
Liceul cu Program Sportiv 
Suceava, Municipiul Suceava, 
Judetul Suceava. 
 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru finalizarea 
şi darea în folosinţă a unei baze 
sportive de nivel european în 
cadrul unui liceu cu performanţe 
sportive remarcabile al 
Municipiului Suceava.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1336 -

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2352.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 2.000 mii lei 
pentru extindere reţea canalizare 
în oraşul Salcea, judetul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori care au nevoie 
de standarde europene minime 
pentru desfăşurarea activităţilor 
zilnice. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
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Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2353.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru reabilitare străzi în oraşul 
Solca, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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din Camera Deputaţilor şi Senat Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2354.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru reabilitare străzi în oraşul 
Vicovul de Sus, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

şi servicii raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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2355.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 3.000 mii lei 
pentru modernizarea 7 km de 
drumuri comunale în comuna 
Bosanci, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2356.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 100 mii lei 
pentru construcţie garaje pentru 
autospeciale în comuna Bosanci, 
judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori care 
beneficiază de autospecialele 
aflate în administrarea primăriei 
Bosanci. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
2357.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru extindere reţea electrică 
în comuna Bosanci, judetul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica 

2358.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 10.000 mii 
lei pentru extindere reţea 
canalizare şi dotare staţie 
epurare în comuna Botoşana, 
judetul Suceava. 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori care au nevoie 
de standarde europene minime 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru desfăşurarea activităţilor 
zilnice. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2359.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru extindere reţea electrică 
în comuna Dărmăneşti, judetul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui număr 
mare de locuitori care au nevoie 
de standarde europene minime 
pentru desfăşurarea activităţilor 
zilnice si care nu au posibilitatea 
de a beneficia de curent 
electric. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

2360.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 20.000 mii 
lei pentru continuarea lucrărilor la 
Pârtia de Ski ”Rarăul” din 
municipiul Câmpulung 
Moldovenesc, judeţul Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
finalizarea acestei investiţii va 
contribui la dezvoltarea 
turismului în zonă, prin 
extinderea domeniului schiabil 
al judeţului Suceava. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2361.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 7.000 mii lei 
pentru modernizare Spital 
Municipal Rădăuţi, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
finalizarea acestei investiţii va 
contribui la o bună funcţionare a 
unitatilor spitalicesti. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
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2362.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu 10.000. mii lei pentru 
crearea de locuinţe sociale în 
cadrul Municipiului Rădăuţi, 
judeţul Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
există un număr mare de cereri 
în vederea obţinerii unei 
locuinţe sociale. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2363.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu 1.000 mii lei pentru 
reabilitarea termica a blocurilor 
din Municipiul Rădăuţi, judeţul 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece o 
astfel de investiţie ar diminua 
considerabil pierderile de 
căldura şi totodata costurile 
necesare încălzirii locuinţelor. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2364.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu 500 mii lei pentru 
modernizare baza sportiva din 
Municipiul Rădăuţi, judeţul 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru darea 
în folosinţă a unei baze sportive 
de nivel european. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2365.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu 1.000 mii lei pentru 
extindere reţea de apă potabilă şi 
canalizare din Municipiul 
Rădăuţi, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
atingerea standardelor 
europene cu privire la oraşele 
civilizate.  
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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2366.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 2.604 mii lei 
pentru obligaţii de plată pentru 
lucrări realizate în baza 
programului de dezvoltare a 
infrastructurii în spatiul rural 
conform OUG 7/2006. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
achitarea facturilor către firme 
care au executat lucrări în 
cadrul unor proiecte conform 
OUG 7/2006. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2367.  Anexa 03/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul Dezvoltării şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 200 mii lei pentru 
mansardarea salii de sport a  
Şcolii Gimnaziale nr 59, Oras 
Bucuresti, Sector 6  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei sali de sport 
avand în vedere stadiul avansat 
de degradare a acoperisului 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Geanta Florian Daniel deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
   

Creşterea deficitului bugatar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finaţării investiţiilor strategice 

buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul de 
cheltuieli „Bunuri şi servicii” 
au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestora pe  anul  
2013. 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2368.  Anexa 03/15/02 Ministerul Se propune suplimentare Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 
 

bugetului Ministerul Dezvoltării şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.700 mii lei pentru 
construirea unei sali de sport a 
Colegiului Tehnic Gheorghe 
Asachi  
Oras Bucuresti ,  Sector 6  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Geanta Florian Daniel deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
   

amendamentului pentru 
construirea acestei sali de sport 
deoarece acest colegiu  nu are 
sala de sport si pe perioada 
iernii nu se pot efectua orele de 
educatie fizica 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugatar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finaţării investiţiilor strategice 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2369.  Anexa 03/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul Dezvoltării şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 300 mii lei pentru reabilitarea 
terenului de sport al Colegiului 
National Grigore Moisil.  
Oras Bucuresti ,  Sector 6  
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Geanta Florian Daniel deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestui teren de 
sport al Colegiului National 
Grigore Moisil având în vedere 
stadiul avansat de degradare a 
suprafetei de teren. 
 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugatar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finaţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
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pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2370.  Anexa 03/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul Dezvoltării şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 120 mii lei pentru reabilitarea 
salii de sport al  Şcolii 
Gimnaziale nr 164, Oras 
Bucuresti,  Sector 6  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Geanta Florian Daniel deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei Sali de sport 
a şcoli, având în vedere stadiul 
avansat de degradare a 
acoperisului  
 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugatar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finaţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
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Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2371.  Anexa 03/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul Dezvoltării şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 150 mii lei pentru renovarea 
instalatiei termice a Liceului 
Tehnologic Antim Ivireanu, Oras 
Bucuresti,  Sector 6  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
renovarea instalatiei termice a 
liceului , având în vedere faptul 
ca in acest moment el nu 
functioneaza si nu exista 
caldura in interiorul liceului 
 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugatar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finaţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
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protecţia mediului a Senatului,  
Geanta Florian Daniel deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 

bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2372.  Anexa 03/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului  Ministerul Dezvoltării şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 150 mii lei pentru reabilitarea 
salii de sport a Şcolii Gimnaziale 
Adrian Paunescu, Oras 
Bucuresti, Sector 6  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Geanta Florian Daniel deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei sali de sport 
a  şcoli, având în vedere stadiul 
avansat de degradare. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugatar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finaţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
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constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2373.  Anexa 03/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul Dezvoltării şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2.700 mii lei construire unei 
sali de sport a Şcolii Gimnaziale 
nr 197, Oras Bucuresti, Sector 6  
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Geanta Florian Daniel deputat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construire acestei sali de sport  
şcoli, având în vedere faptul ca 
aceasta scoala nu are sala de 
sport si pe perioada iernii nu se 
pot efectua orele de educatie 
fizica 
 
 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugatar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finaţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
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PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2374.  Anexa 03/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul Dezvoltării şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 300 mii lei pentru reabilitarea 
Şcolii Gimnaziale Adrian 
Paunescu, Oras Bucuresti, 
Sector 6  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare a salilor de clasa. 
 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugatar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finaţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Geanta Florian Daniel deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
   

Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2375.  Anexa 03/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul Dezvoltării şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 150 mii lei pentru renovarea 
instalatiei termice a colegiului 
tehnic Petru Maior, Oras 
Bucuresti, Sector 6  
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Geanta Florian Daniel deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
renovarea instalatiei termice 
sistem a colegiului tehnic , 
având în vedere faptul ca in 
acest moment el nu 
functioneaza si nu exista 
caldura in interiorul colegiului. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugatar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finaţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
   

2376.  Anexa 03/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul Dezvoltării şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 100 mii lei pentru renovarea 
pardoselii holurilor Şcolii 
Gimnaziale nr 193, Oras 
Bucuresti, Sector 6  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Geanta Florian Daniel deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare a pardoselii holurilor 
acestei scoli 
 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugatar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finaţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2377.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de canalizare în sat 
Aghireşu, comuna Aghireşu, 
judeţul Cluj;  
 

Comuna Aghireşu trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
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suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2378.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 150 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare Drum 
Comunal DC 145 Cristorel- 
Berindu, comuna Aşchileu, 
judeţul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Comuna Aşchileu trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2379.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 50 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare uliţă 
comunală, sat Fodora, comuna 
Aşchileu, judeţul Cluj; 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Comuna Aşchileu trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2380.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 50 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare uliţă 
comunală, sat Aşchileu Mare, 

Comuna Aşchileu trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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comuna Aşchileu, judeţul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2381.  Anexa 3/15/02 Ministerul Din suma prevăzută se aloca Comuna Bobâlna trebuie să Se propune respingerea 
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Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

suma de 150 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de extindere reţea apă 
Bobâlna- Oşorhel, comuna 
Bobâlna, judeţul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2382.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare Cămin 
Cultural, sat Bobâlna, comuna 
Bobâlna, judeţul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 

Comuna Bobâlna trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2383.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Reabilitarea şi extinderea reţelei 
de apă în staţiunea turistică 
Muntele Băişorii; 
 

Comuna Băişoara trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

respective 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2384.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de modernizare drumuri 
comunale, comuna Băişoara, 
judeţul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Comuna Băişoara trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2385.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de canalizare şi epurare  
ape menajere în satul Săcel, 
comuna Băişoara, judeţul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 

Comuna Băişoara trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
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reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2386.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de introducere a 
canalizarii menajere in satul 
Bogata, comuna Calarasi, judetul 
Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 

Comuna Calarasi trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1377 -

autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2387.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de modernizare Drum 
Comunal DC 62, sat Calarasi 
Gara, comuna Calarasi, judetul 
Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Calarasi trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2388.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de amenajare spatiu 
verde si teren de sport, sat 
Calarasi, comuna Calarasi, 
judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Calarasi trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2389.  Anexa 3/15/02 Ministerul Din suma prevăzută se aloca Comuna Calarasi trebuie să Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1379 -

Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de amenajare Sala 
Multifunctionala, sat Calarasi 
Gara, comuna Calarasi, judetul 
Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2390.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de modernizare strazi, sat 
Calarasi, comuna Calarasi, 
judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Comuna Calarasi trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2391.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de alimentare cu apa, sat 
Salicea, judetul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Comuna Ciurila trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2392.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 150 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de asfaltare drumuri 

Comuna Ciurila trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
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secundare, sat Ciurila, comuna 
Ciurila, judetul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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2393.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de canalizare, sat 
Agarbiciu, comuna Capusu Mare, 
judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Capusu Mare trebuie 
să susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2394.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de canalizare si apa, sat 
Paniceni, comuna Capusu Mare, 
judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 

Comuna Capusu Mare trebuie 
să susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
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reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2395.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare si dotare 
Camin Cultural Gandau Mic, 
comuna Capusu Mare, judetul 
Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 

Comuna Capusu Mare trebuie 
să susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2396.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

 Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de asfaltare in comuna 
Ciucea, judetul Cluj;  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Ciucea trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2397.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de modernizare conducte 
apa in comuna Ciucea, judetul 
Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Comuna Ciucea trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
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Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2398.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de modernizare conducte 
apa in comuna Ciucea, judetul 
Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Ciucea trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
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uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
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administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 

2399.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare a 
iluminatului public in comuna 
Ciucea, judetul Cluj; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Ciucea trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

2400.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 

Comuna Ciucea trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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Publice finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare a Caminului 
Cultural, sat Ciucea, comuna 
Ciucea, judetul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2401.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 

Comuna Ceanu Mare trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Publice finanţarea obiectivului:  
Lucrări de alimentare cu apa, sat 
Boian, comuna Ceanu Mare, 
judetul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
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propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2402.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de canalizare, sat Ceanu 
Mare, comuna Ceanu Mare, 
judetul Cluj;  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Comuna Ciucea trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2403.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de alimentare cu apa, sat 
Iacobeni, judetul Cluj;  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Ciucea trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2404.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de alimentare cu apa, sat 
Faget, comuna Feleacu, judetul 
Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Feleacu trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale. 
 

2405.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de asfaltare drum, sat 
Besa, comuna Feleacu, judetul 
Cluj;  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Feleacu trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2406.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de canalizare menajera, 
sat Iara, comuna Iara, judetul 
Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Iara trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2407.  Anexa 3/15/02 Ministerul Din suma prevăzută se aloca Comuna Iara trebuie să susţină Se propune respingerea 
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Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare drumuri 
comunale, comuna Iara, judetul 
Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2408.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de amenajare Sala 
Multifunctionala, sat Iara, 
comuna Iara, judetul Cluj; 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Iara trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există bază legală de 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
 

2409.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de extindere alimentare 
cu apa, sat Cacova Ierii, judetul 
Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Comuna Iara trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2410.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare drumuri de 
exploatatie agricola in comuna 
Jichisu de Jos, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Jichisu de Jos trebuie 
să susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2411.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de canalizare si apa, sat 
Jichisu de Jos, comuna Jichisu 
de Jos, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Comuna Jichisu de Jos trebuie 
să susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1410 -

bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2412.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare Drum 
Comunal Jichis-Tarpiu, comuna 
Jichisu de Jos, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Jichisu de Jos trebuie 
să susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1411 -

pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2413.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare Camin 
Cultural, sat Jichisu de Jos, 
comuna Jichisu de Jos, judetul 
Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Comuna Jichisu de Jos trebuie 
să susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1412 -

Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2414.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare Camin 
Cultural, sat Sigau, comuna 
Jichisu de Jos, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Comuna Jichisu de Jos trebuie 
să susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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- 1413 -

Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2415.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare Camin 
Cultural, sat Tarpiu, comuna 
Jichisu de Jos, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Comuna Jichisu de Jos trebuie 
să susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
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- 1414 -

protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2416.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de schimbare instalatie 
de apa, sat Manastireni, comuna 
Manastireni, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Comuna Manastireni trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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- 1415 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
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Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2417.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de modernizare Drum 
Comunal DC 110, Canalizare sat 
Maguri si achizitie utilaj de 
deszapezire, comuna Maguri 
Racatau, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Maguri Racatau 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
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- 1417 -

pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2418.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de amenajare albie rauri 
in comuna Maguri Racatau, 
judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Comuna Maguri Racatau 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
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Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

2419.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de constructie Camin 
Cultural, sat maguri Racatau, 
comuna Maguri Racatau, judetul 
Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Maguri Racatau 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
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întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2420.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 150 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de infiintare retea publica 
de apa uzata in comuna Negreni, 
judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Negreni trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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- 1420 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2421.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  

Comuna Negreni trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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- 1421 -

Lucrări de modernizare ulite si 
drumuri comunale in comuna 
Negreni, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
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lei 
 

2422.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de modernizare Drum 
Comunal DC Osoiele- lac Ponor- 
Tusa in comuna Negreni, judetul 
Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Negreni trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2423.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 150 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de modernizare Drum 
Comunal DC 87 si 86 in comuna 
Petrestii de Jos, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Petrestii de Jos trebuie 
să susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2424.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 150 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de modernizare Drum 
Comunal DC 88 si 89 in comuna 
Petrestii de Jos, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Petrestii de Jos trebuie 
să susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2425.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 150 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de canalizare in satele 
Petrestii de Jos si Craiesti, 
comuna Petrestii de Jos, judetul 
Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Comuna Petrestii de Jos trebuie 
să susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
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protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2426.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de constructie Camin 
Cultural, sat Palatca, comuna 
Palatca, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Palatca trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
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va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2427.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de constructie Camin 
Cultural, sat Petea, comuna 
Palatca, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Palatca trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
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selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2428.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare drumuri 
comunale, sat Palatca, comuna 
Palatca, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Palatca trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2429.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare drumuri 
comunale, comuna Palatca, 
judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Comuna Palatca trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2430.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare drumuri 
comunale, comuna Palatca, 
judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Comuna Palatca trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2431.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de constructie parc de 
joaca pentru copii, sat Palatca, 
judetul Cluj;  

Comuna Palatca trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Lucrarea se poate finanta 
prin Programul de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 
71/2007.  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2432.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de alimentare cu apa in 
satele Muresenii de Campie, 
Sava si Bagaciu, comuna 
Palatca, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Palatca trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
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administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2433.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de canalizare si epurare a 
apelor uzate in satele Muresenii 
de Campie, Sava si Bagaciu, 
comuna Palatca, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Comuna Palatca trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
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a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2434.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de alimentare cu gaz a 

Comuna Palatca trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
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localitatilor apartinatoare 
comunei Palatca, judetul Cluj; 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

poziţiile bugetare propuse a 
se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 

- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale 
 

2435.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 200 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Implementare proiect Stingerea 
formatiunii torentiale, prevenirea 
alunecarilor de teren si a 
inundatiilor in BH Somesul Mic si 
sub bazinul VI Fizesului Zona 
palatca, judetul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Comuna Palatca trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
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protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2436.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare si 
modernizare DC 118 Rasca-
Dealu Mare- Lapustesti si 
reperatie ulite comunale, comuna 
Rasca, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Rasca trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2437.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare si extindere 
alimentare cu apa potabila in 
satele Rasca, Dealu Mare si 
Lapustesti, comuna Rasca, 
judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Rasca trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2438.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de constructie centru 
zonal, depozit de colectare 
produse agricole in comuna 
Rasca, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Rasca trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2439.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de canalizare sat valea 
Draganului, comuna Poieni, 
judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Comuna Poieni trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2440.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de asfaltare DC 126, 
comuna Poieni, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Poieni trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2441.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de canalizare sat Bologa, 
comuna Poieni, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Comuna Poieni trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
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Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2442.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 
Lucrări de canalizare sat Bologa, 
comuna Poieni, judetul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Comuna Poieni trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
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al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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2443.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 
Lucrari de asfaltare strazi laterale 
in comuna Poieni, judetul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Poieni trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2444.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de modernizare DC 129, 
sat Rogojel, comuna Sacuieu, 
judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Sacuieu trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2445.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de modernizare DC 129, 
sat Rogojel, comuna Sacuieu, 
judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Sacuieu trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2446.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 50 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de modernizare DC 
Visagu, comuna Sacuieu, judetul 
Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Comuna Sacuieu trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2447.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de canalizare si apa 
curenta sat Sacuieu, comuna 
Sacuieu, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Comuna Sacuieu trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2448.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de modernizare Biserica 
Ortodoxa, monument istoric, sat 
Rogojel, comuna Sacuieu, 
judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Sacuieu trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2449.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 

Comuna Valea Ierii trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Publice finanţarea obiectivului:  
Lucrari de constructie Camin 
Cultural, sat Valea Ierii, comuna 
Valea Ierii, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2450.  Anexa 3/15/02 Ministerul Din suma prevăzută se aloca Comuna Valea Ierii trebuie să Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1456 -

Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de electrificare zona 
turistica Soimu, comuna Valea 
Ierii, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

2451.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de reabilitare drum Valea 
Ierii, tabara de copii Soimu, 
comuna Valea Ierii, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Comuna Valea Ierii trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1457 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2452.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrari de constructie Stadion 

Comuna Valea Ierii trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
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Comunal, comuna Valea Ierii, 
judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
şi Administraţiei Publice 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2453.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
1.500 mii lei necesară 
obiectivului de investiţii 
modernizarea şi reabilitarea 
străzii Calea Galaţi, pe tronsonul 
cuprins între Bd. Dorobanţilor şi 
Str. Mircea Mălăeru colţ cu Str. 
Costache Negruzzi, municipiul 
Brăila, judeţul Brăila 
 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Suma este necesară pentru 
realizarea proiectului de 
investiţii. 
Măsura face parte din obiectivul 
privind reabilitarea infrastructurii 
urbane şi îmbunătăţirea 
serviciilor urbane – modernizare 
spaţii publice urbane: străzi 
orăşeneşti, pasaje supraterane. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2454.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 250 
mii lei necesară obiectivului de 
investiţii restaurarea şi 
consolidarea clădirii Teatrului 
Maria Filotti, municipiul Brăila, 
judeţul Brăila 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Suma este necesară pentru 
realizarea proiectului de 
investiţii. 
Măsura face parte din obiectivul 
privind reabilitarea infrastructurii 
urbane şi îmbunătăţirea 
serviciilor urbane – patrimoniu 
cultural local – restaurarea, 
consolidarea, protejarea şi 
conservarea monumentelor 
istorice. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
- Finantarea acestor obiective 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

2455.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 100 
mii lei necesară obiectivului de 
investiţii reabilitare şi 
modernizare Parc Monument, 
municipiul Brăila, judeţul Brăila 
 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Suma este necesară pentru 
realizarea proiectului de 
investiţii. 
Măsura face parte din obiectivul 
privind reabilitarea infrastructurii 
urbane şi îmbunătăţirea 
serviciilor urbane – modernizare 
spaţii publice urbane: zone 
pietonale. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Lucrarea se poate finanta 
prin Programul de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 
71/2007.  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2456.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
101,2 mii lei necesară 
obiectivului de investiţii 

Suma este necesară pentru 
realizarea proiectului de 
investiţii. 

 Se propune 
respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
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TITLUL VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
 

reabilitarea Castelului de Apă din 
Grădina Publică, municipiul 
Brăila, judeţul Brăila 
 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Măsura face parte din obiectivul 
privind reabilitarea infrastructurii 
urbane şi îmbunătăţirea 
serviciilor urbane – patrimoniu 
cultural local – restaurarea, 
consolidarea, protejarea şi 
conservarea monumentelor 
istorice. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

2457.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
03. Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1500 mii lei pentru 
lucrări de pietruire şi întreţinere a 
străzilor din comuna Măraşu cu 
satele componente , judeţul 
Brăila. 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
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ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

2458.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
20 Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor. 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 11000 mii lei pentru 
realizare sistem de alimentare cu 
apă în comuna Măraşu, judeţul 
Brăila. 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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2459.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
03. Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 850 mii lei pentru 
asfaltarea drumului comunal 
DC60 din comuna Măraşu, 
judeţul Brăila. 
 
 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Starea precară a drumului 
menţionat impune realizarea 
unei astfel de lucrări, pentru a 
nu fi pusă în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2460.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei, necesară 
continuării obiectivului de 
investiţii Pod peste canal de 
irigaţii Însurăţei, judeţul Brăila 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. Lucrările au fost 
executate prin programele 
guvernamentale derulate prin 
UAT Însurăţei şi neachitate, 
pentru care Primăria Însurăţei 
riscă blocarea conturilor în urma 
unor procese pierdute. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”.      
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2461.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
03. Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 19.948 mii lei necesară 
obiectivului de investiţii asfaltare 
drumuri de legătură DC 39, DC 
42 şi străzi interioare în 
localităţile Surdila Greci, Făurei 
Sat, Brateşu Vechi şi Horia, 
comuna Surdila Greci, judeţul 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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drumurilor de interes local 
clasate 

Brăila 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2462.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 703 
mii lei necesară obiectivului de 
investiţii sistematizare centru 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Lucrarea se poate finanta 
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TITLUL VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
 

civic, reabilitare şi extindere parc 
în localitatea Surdila Greci, 
judeţul Braila 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

prin Programul de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 
71/2007.  
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2463.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Subprogramul privind  
canalizarea si epurarea apelor 
uzate 
 

Din suma prevăzută se alocă 
11.250 mii lei necesară 
obiectivului de investiţii sistem de 
canalizare la nivelul comunei 
Surdila Greci, judeţul Brăila 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
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staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2464.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 900 
mii lei necesară obiectivului de 
investiţii teren de sport 
multifuncţional, judeţul Brăila 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2465.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
03. Subrogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4000 mii lei pentru 
asfaltare drum comunal Galbenu 
– Pantecani, judeţul Brăila 
 
 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Starea precară a drumului 
menţionat impune realizarea 
unor astfel de lucrări, pentru a 
nu fi pusă în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
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 din Camera Deputaţilor şi Senat 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta 
prin Programul de dezvoltare 
a infrastructurii din spatiul  
rural, instituit prin O.G. nr. 
7/2006, aprobat cu Legea nr. 
71/2007.  
 

2466.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
TITLUL VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
04 Programul pentru constructii 
de locuinte si sali de sport 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2000 mii lei pentru 
construirea unei săli de sport în 
comuna Galbenu, judeţul Brăila 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Suma este necesară pentru 
realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
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Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2467.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/art 
02/alin 20, cu suma de 292,437 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului extindere reţele de 
distribuţie a apei, canalizare şi 
staţie de epurare, Comuna 
Feldru, Judetul Bistrita-Nasaud      
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban                                         
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 

2468.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului  Ministerul dezvoltarii 
regionale si administratiei publice 
anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/art 
02/alin 03 cu suma de 1.563,840 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Imbunatatirea 
infrastructurii drumurilor 
forestiere, Comuna Feldru, 
Judetul Bistrita-Nasaud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  

Se solicita admiterea acestui 
amendament in vederea 
implementarii proiectului pe 
Masura 125.                             
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

2469.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice  
anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 cu suma de  929,110 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului infiinţare Centru de zi 
pentru activităţi educative After 
school, Comuna Feldru, Judetul 
Bistrita-Nasaud 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita admiterea acestui 
amendament avand in vedere 
faptul ca aceasta comuna nu 
beneficiază de o astfel de 
şcoală. Sunt multe familii care 
se intorc acasă din străinătate şi 
care doresc o îngrijire şi o 
educaţie adecvată pentru copiii 
lor, prin asigurarea unui 
program complex de 
desfasurare a activitatilor 
educative.                  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2470.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice 
anexa nr 3/15/02 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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02/alin 04 cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 cu suma de  233,304 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Construcţie miniteren 
de sport cu gazon sintetic, 
Localitatea Nepos, Judetul 
Bistrita-Nasaud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.                                      
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2471.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice,                          anexa 
nr.3/15/02 cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 04, cu suma 
de  410 mii lei pentru realizarea 
obiectivului Construire grădiniţă 
cu program normal, Localitatea 
Nepos, Judetul Bistrita-Nasaud 
 
Autori: Comisia pentru 

Se solicita admiterea 
amendamentului avand in 
vedere faptul ca în loc.Nepos, 
care are peste 2000 de locuitori, 
nu există un spaţiu optim unde 
copiii să-şi desfăşoare 
activităţile educative.                    
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2472.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  410 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Grădiniţă cu program normal, 
Comuna Feldru, Judetul Bistrita-
Nasaud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 

Se solicita admiterea acestui 
amendament deoarece în 
loc.Feldru nu există o clădire 
amenajată in acest scop, copiii 
işi desfăşoară activităţile în 
spaţii private.                                 
 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

2473.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, suma de  200 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Grup Școlar cls. V-
VIII, Comuna Feldru, Judetul 
Bistrita-Nasaud                              
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o 
infrastructura scolara moderna, 
iar obiectivul propus spre 
finantare se afla intr-o starea 
avansata de deteriorare. Se 
solicita admiterea acestui 
amendament.                               
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2474.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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02/alin 03, cu suma de  500 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Pietruire/asfaltare DC 1km 
0+000-10+200, Localitatea 
Telciu-Telcisor, Comuna Telciu, 
Judetul Bistrita-Nasaud     
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2475.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  150 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Amenajare sala de 
festivitaţi,Localitatea Telciu, 
Comuna Telciu, Judetul Bistrita-
Nasaud    
 

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 



 
 
Nr. 
crt. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2476.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
01/alin 04, cu suma de  150 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Grup Școlar, 
Localitatea Telciu, Comuna 
Telciu, Judetul Bistrita-Nasaud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.                                       
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

2477.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20, cu suma de  470 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
proiect integrat, Localitatea 
Telciu, Comuna Telciu, Judetul 
Bistrita-Nasaud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2478.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de  
4.759,434 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
DC 15 Magurele-
Jeica,Localitatea Magurele-Jeica, 
Comuna Mariselu, Judetul 
Bistrita-Nasaud      
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.Obiectivul este in faza 
de executare, se solicita 
alocarea bugetara pentru 
finalizarea investitiei.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2479.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de  107,110 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului reabilitare strada 
principala, Localitatea Mariselu, 

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.Obiectivul este in faza 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 



 
 
Nr. 
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Comuna Mariselu, Judetul 
Bistrita-Nasaud  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

de executare, se solicita 
alocarea bugetara pentru 
finalizarea investitiei.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2480.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14, cu suma de  496,774 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Amenajare curs apă, 
Localitatea Sîntioana, Comuna 
Mariselu, Judetul Bistrita-Nasaud   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.Obiectivul este in faza 
de executare, se solicita 
alocarea bugetara pentru 
finalizarea investitiei.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

 

2481.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de  373,379 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Amenajare trotuar, 
Localitatea Domneşti, Comuna 
Mariselu, Judetul Bistrita-Nasaud   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.Obiectivul este in faza 
de executare, se solicita 
alocarea bugetara pentru 
finalizarea investitiei  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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2482.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul  dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice 
anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 cu suma de  609,271 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Modernizare drumuri 
de interes local, Localitatea 
Mariselu, Comuna Mariselu, 
Judetul Bistrita-Nasaud       
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Starea precara a drumurilor 
comunale ingreuneaza 
desfasurarea activitatilor 
curente, iar in conditii de ploaie 
sau zapada, acestea devin 
impracticabile. Se solicita 
admiterea amendamentului.         
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2483.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de  700 mii 
lei  pentru realizarea obiectivului 
Modernizare drumuri de interes 

Starea precara a drumurilor 
comunale ingreuneaza 
desfasurarea activitatilor 
curente, iar in conditii de ploaie 
sau zapada, acestea devin 
impracticabile. Se solicita 
admiterea amendamentului.  
Sursa de finantare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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local, Localitatea Bîrlaşi 
Sîntioana, Comuna Mariselu, 
Judetul Bistrita-Nasaud       
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2484.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  746,811 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare şcoală, 
Localitatea Domneşti, Comuna 
Mariselu, Judetul Bistrita-Nasaud   
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare a structurii de 
rezistenţă.                                 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

timpul exerciţiului bugetar 
 

2485.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  875 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Construire grădiniţă, Localitatea 
Domneşti, Comuna Mariselu, 
Judetul Bistrita-Nasaud    
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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2486.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14, cu suma de  1.149 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Decolmatare Valea 
Măgurii,Localitatea Domneşti, 
Comuna Mariselu, Judetul 
Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
curatirea cat mai urgenta a 
acestei vai in  vederea folosirii 
cat mai rapide de catre cetateni. 
Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane trebuie sa reduca 
decalajul rural-urban.  Sursa de 
finantare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2487.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14, cu suma de  500 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Amenajare Valea Jeicii, 
Localitatea Jeica, Comuna 

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Mariselu, Judetul Bistrita-Nasaud   
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
   
                                                       

Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2488.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14, cu suma de  1.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Regularizare râu Șieu zona Fata 
Negruşeri,Localitatea Domneşti, 
Comuna Mariselu, Judetul 
Bistrita-Nasaud      
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se propune adoptarea 
amendamentului. Ca urmare a 
viiturilor si a revarsarii torentilor 
au fost grav afectate locuinte si 
terenuri agricole. Se solicita 
aceasta suma pentru lucrari de 
refacere si regularizare.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

2489.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14, cu suma de  1.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Regularizare râu Șieu zona 
Manzarie,Localitatea Domneşti, 
Comuna Mariselu, Judetul 
Bistrita-Nasaud   
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  

Se propune adoptarea 
amendamentului. Ca urmare a 
viiturilor si a revarsarii torentilor 
au fost grav afectate locuinte si 
terenuri agricole. Se solicita 
aceasta suma pentru lucrari de 
refacere si regularizare.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

2490.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20, cu suma de  
16.323,600  mii lei pentru 
realizarea obiectivului Alimentare 
cu apă,LocalitatileDomneşti, 
Mărişelu, Măgurele, Bîrla, 
Sîntioana, Comuna Mariselu, 
Judetul Bistrita-Nasaud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2491.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice 
anexa nr 3/15/02 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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02/alin 20 cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20, cu suma de  
2.063,806 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Alimentare 
cu apă,Localitatea Jeica, 
Comuna Mariselu, Judetul 
Bistrita-Nasaud       
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

civilizatie in aceasta Comuna.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2492.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20,  cu suma de  647,061 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Alimentare cu apă, 
Localitatea Neţeni, Comuna 
Mariselu, Judetul Bistrita-Nasaud   
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta Comuna.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                      

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2493.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20,  cu suma de  30.000 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Sistem de canalizare 
, Comuna Mariselu, Judetul 
Bistrita-Nasaud    
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta Comuna.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

2494.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 06 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 06, cu suma de  350 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Alimentare cu energie electrică
Grup case Manzarie,Localitatea 
Domneşti, Comuna Mariselu, 
Judetul Bistrita-Nasaud                  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
    
                                                       

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2495.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
continuarea acestei investitii in 
vederea imbunatatirii 
infrastructurii rurale si cresterea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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02/alin 03, cu suma de  946 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Lucrări de  infrastructură 
(asfaltare drum pietruit 2 km)
Modernizare Uliţa Valea 
Alunişului, Comuna Runcu 
Salvei, Judetul Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

gradului de civilizatie in aceasta 
Comuna.                                     
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2496.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr 3/13/02, cap. 
6701/grupa59/ titlul X/art.12 
Sustinerea cultelor 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului, anexa nr  3/13/02, 
cap. 6701/grupa59/ titlul X/art.1, 
cu suma de  300 mii lei pentru 
realizarea obiectivului
Restaurare-conservare pictură 
murală a Bisericii din lemn, 
monument istoric, categoria A„Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril” , 
Comuna Runcu Salvei, Judetul 
Bistrita-Nasaud                               

Se solicita adoptarea 
amendamentului de restaurare-
conservare a picturii murale a 
Bisericii din lemn, monument 
istoric "Sf Arhangheli Mihail si 
Gavril", Com Runcu Salvei, 
Judetul Bistrita-Nasaud.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului    

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2497.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de  2.400 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Podul de peste 
Someş,Localitatea Rebrişoara, 
Comuna Rebrisoara, Judetul 
Bistrita-Nasaud        
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Aceasta 
investitie, strict necesara, 
reprezinta legătura cu cetatenii 
din centru, populaţie de circa 
400 de locuitori.Lucrare 
începută şi neterminată din lipsa 
de fonduri.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

2498.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, 
anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de  4.500 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Asfaltarea drumului Gersa 5 Km 
– modernizare şi Podirei 3 km - 
asfaltare, Localitatea Sat Gersa I 
şi sat Podirei, Comuna 
Rebrisoara, Judetul Bistrita-
Nasaud                                          
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest 
spatiu.Transport civilizat rapid. 
Legatura cu centrul comunei 
pentru transportul copiilor.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2499.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, 
anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  1.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Construirea unui cămin 
cultural,Localitatea Sat Gersa I, 
Comuna Rebrisoara, Judetul 
Bistrita-Nasaud                               
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acesta 
Comuna.Cămin 
dezafectat,nesiguranţă, risc de 
prăbuşire peste cetăţeni şi elevi. 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2500.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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02/alin 03 anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de  1.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Construire de trotuare prin 
comună, circa 6 km + şanţuri de 
scurgere a apei 
pluviale,Localitatea Rebrisoara, 
Comuna Rebrisoara, Judetul 
Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

civilizatie in acesta 
Comuna.Circulaţia în siguranţă 
a cetăţenilor. Evitarea producerii 
unor accidente grave.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2501.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, 
anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de  1.800 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Modernizarea şi asfaltarea 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 



 
 
Nr. 
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străzilor şi uliţelor satului, circa 6 
km,Localitatea Rebrisoara, 
Comuna Rebrisoara, 
Judetul Bistrita-Nasaud                  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului           

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2502.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20, cu suma de  
6.064,581 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Alimentare 
cu apă, reţea de canalizare şi 
staţie de epurare,Localitatea 
Arcalia, Comuna Sieu Magherus, 
Judetul Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta comuna.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

timpul exerciţiului bugetar 
 

2503.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, 
anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de  4.500 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Modernizare DC 31A km.0+000-
5+360, Localitatea Șieu 
Măgheruş-Valea Măgheruşului 
până la loc. Sigmir unde se face 
joncţiunea cu DJ 151, Comuna 
Sieu Magherus, Judetul Bistrita-
Nasaud     
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Acest drum a 
fost propus şi acceptat la 
finanţare de către MDRT, PNDI 
existând un SF dar nu a mai 
fost alocata finantarea fara 
justificare.                           
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
                                                       

2504.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  
1.121,591 mii lei pentru 
realizarea obiectivului 
Modernizare şi extindere 
Șc.Gen.Șieu Măgheruş, 
Localitatea Șieu Măgheruş, 
Comuna Sieu Magherus, Judetul 
Bistrita-Nasaud      
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Pentru 
asigurarea unui proces 
educational modern este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o 
infrastructura scolara moderna. 
Investiţia cuprinde desfaceri, 
demolări, refaceri finisaje, 
extindere şcoală şi amenajări 
exterioare.                        Sursa 
de finantare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 



 
 
Nr. 
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2505.  Ministerul  dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de 10.000 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Construcţie Sală de 
educaţie fizică la Șc.Generală, 
Localitatea Șieu Măgheruş, 
Comuna Sieu Magherus, Judetul 
Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

In anul 2012, prin HCL 
nr.58/29.11.2012, Consiliul local 
al com.Șieu Măgheruş a 
transmis în folosinţă gratuită 
CNI-SA o suprafaţă de teren de 
900 mp pe durata construirii 
obiectivului Sala de educaţie 
fizică în incinta Sc.Gen.din Șieu 
Măgheruş. Solicităm 
cuprinderea acestei lucrări în 
planul de investiţii al CNI SA pe 
anul 2013.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2506.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20, cu suma de  

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acesta Comuna.  
Sursa de finantare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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200 mii lei pentru realizarea 
obiectivului Extindere alimentare 
cu apă, LocalitatiMatei şi 
Corvineşti, Comuna Matei, 
Judetul Bistrita-Nasaud                  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

 

2507.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  170 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Școala Generală, 
Localitate Matei , Comuna Matei, 
Judetul Bistrita-Nasaud    
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acesta Comuna.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2508.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20, cu suma de  11.000 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Alimentare cu apă , 
Localitati Moruţ şi Fîntînele, 
Comuna Matei, Judetul Bistrita-
Nasaud                                           
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita adoptarea 
amendamentului. SF a fost 
depus la MDRT în anul 2011 pe 
programul PNDI.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului    

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 



 
 
Nr. 
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2509.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20, cu suma de  11.000 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Canalizare + Staţie 
de epurare , Localitati Matei şi 
Corvineşti, Comuna Matei, 
Judetul Bistrita-Nasaud      
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita adoptarea 
amendamentului. SF a fost 
depus la MDRT în anul 2011 pe 
programul PNDI.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2510.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02, 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  800 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Șc.Generala veche, 
Localitate Corvineşti, Comuna 

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Pentru 
asigurarea unui proces 
educational modern este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o 
infrastructura scolara moderna. 
Scoală cu grad ridicat de 
deteriorare.                                  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Matei, Judetul Bistrita-Nasaud      
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2511.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de  3.000 mii 
pentru realizarea obiectivului 
Asfaltare drum comunal  DC 4B , 
Localitate Ivaneasa, Comuna Ilva 
Mare, Judetul Bistrita-Nasaud     
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Investitia este 
necesara intrucat in toamna a 
fost finalizata pietruirea acestui 
drum , in prezent costul pentru 
asfaltare este minim , iar 
intretinerea acestuia este mult 
mai mica daca este asfaltat.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului          

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat   

2512.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20, cu suma de  800 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Extindrea retelei de alimentare 
cu apa potabila si canalizare, 
Localitate Ilva Mare, Comuna Ilva 
Mare, Judetul Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    
                                                       

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Investitia este 
necesara pentru alimentarea cu 
apa a tuturor locuitorilor care 
sunt cu probleme in caz de 
seceta pentru asigurarea in 
conditii optime a apei atat 
pentru oameni cat si pentru 
animale.          Sursa de 
finantare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2513.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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02/alin 04 cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  1.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Reparaţii şi Modernizare Șc.gen. 
Florian Porcius, Localitate 
Rodna, Comuna Rodna, Judetul 
Bistrita-Nasaud                               
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

civilizatie in acesta Comuna.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2514.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  300 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Extindere Casa Tineretului, 
Localitate Rodna, Comuna 
Rodna, Judetul Bistrita-Nasaud   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acesta Comuna.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2515.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  634 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Scoala Generala 
Nicolaie Draganu, Localitate 
Zagra , Comuna Zagra , Judetul 
Bistrita-Nasaud   Autori: Comisia 
pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. 
Lucrarea este inceputa  iar fara 
continuarea lucrarilor investia 
realizata se va degrada.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1510 -

din Camera Deputaţilor şi Senat    
2516.  Ministerul  dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  1.043 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Scoala Generala , 
Localitate Localitatea Poienile 
Zagrei, Comuna Zagra , Judetul 
Bistrita-Nasaud   
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. 
Lucrarea este inceputa  iar fara 
continuarea lucrarilor investia 
realizata se va degrada.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2517.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  100 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Scoala Generala , 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. 
Lucrarea este inceputa  iar fara 
continuarea lucrarilor investia 
realizata se va degrada.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Localitatea Petrisor, Comuna 
Zagra , Judetul Bistrita-Nasaud   
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului     

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2518.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de  700 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Asfaltare strada Principala, 
Localitatea Zagra, Comuna 
Zagra , Judetul Bistrita-Nasaud      
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. 
Lucrarea este inceputa iar fara 
continuarea lucrarilor investia 
realizata se va degrada.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

2519.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20,  cu suma de  2.500 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Alimentare cu apa 
comuna Zagra, Localitati 
Zagra,Poienile Zagrei Si Suplai, 
Comuna Zagra , Judetul Bistrita-
Nasaud   
     
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. 
Lucrarea este inceputa iar fara 
continuarea lucrarilor investia 
realizata se va degrada.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2520.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
01/alin 32 

regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
01/alin 32, cu suma de  355 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare bloc de locuinte 8 
apartamente  Zagra , Localitatea 
Zagra, Comuna Zagra , Judetul 
Bistrita-Nasaud 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Blocul 
este intr-o stare avansata de 
degradare si va deveni 
nelocuibil in urmatorii ani fara 
aceste investitii.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2521.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de  1.200 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Modernizare drum comunal DC 
39 si DC 40 , Localitati Perisor si 
Alunisul, Comuna Zagra , Judetul 
Bistrita-Nasaud    

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. 
Drumul este degradat si fara 
reparatii va deveni impracticabil.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2522.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  500 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Cămin Cultural , Localitate Valea 
Mare, Comuna Sant, Judetul 
Bistrita-Nasaud    
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. 
Investitia este in proportie de 
90% realizata.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

2523.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  2.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Cămin Cultural , Localitate Sant, 
Comuna Sant, Judetul Bistrita-
Nasaud     
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2524.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de  200 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Amenajare Centru Civic , 
Localitate Sant, Comuna Sant, 
Judetul Bistrita-Nasaud                  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Guvernului   publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2525.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  500 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Grădiniţă, Localitate Cîrţibav, 
Comuna Sant, Judetul Bistrita-
Nasaud                                           
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. 
Investitia este in proportie de 
80% realizata.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

2526.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20, cu suma de  18.000 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Alimentare cu apa si 
sistem de canalizare,Localitatea 
Șanţ, Comuna Șanţ, Judetul 
Bistrita-Nasaud   
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2527.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 

 
Se propune respingerea 
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cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20, cu suma de  4.500 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Alimentare cu apa si sistem de 
canalizare,Localitatea Valea 
Mare, Comuna Șanţ, Judetul 
Bistrita-Nasaud     
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului   

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2528.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14, cu suma de  4.500 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Centrală biomasă, Localitatea 
Șanţ, Comuna Șanţ, Judetul 
Bistrita-Nasaud      
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 



 
 
Nr. 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2529.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de  1.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Podul Moldovei, Localitatea Șanţ, 
Comuna Șanţ, Judetul Bistrita-
Nasaud    
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat    
2530.  Ministerul  dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 02 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de  1.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Asfaltare strazi, Localitatea 
Budacu de Sus, Comuna 
Dumitrita, Judetul Bistrita-
Nasaud    
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Investitia este 
in derulare si este cuprinsa in 
Programul de modernizare a 
infrastructurii rurale derulat prin 
Ministerul Dezvoltari Regionale, 
conform HG 577/1997 inceputa  
din anul 2010. Lucrarile sunt 
executate in proportie de 60 %.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2531.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  400 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Reparatii capitale la Scoala 

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Investitia este 
in derulare si este cuprinsa in 
Programul National de 
modernizare a infrastructuri 
scolare, derulat prin Ministerul 
Educatiei si Cercetari incepand 
din anul 2008. Lucrarile sunt 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 



 
 
Nr. 
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Generala V-VIII , Localitatea 
Budacu de Sus, Comuna 
Dumitrita, Judetul Bistrita-
Nasaud   
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

executate in proportie de 70 %.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2532.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  700 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Extindere Scoala Gimnaziala, 
Localitatea Dumitrita, Comuna 
Dumitrita, Judetul Bistrita-
Nasaud 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Investitia este 
necesara deoarece imobilul 
Scolii Gimnaziale Dumitrita are 
in compunere  opt sali de clasa, 
o sala de biblioteca si o sala 
profesorala iar in contestul noii 
structuri a formei de invatamant 
gimnazial mai este nevoie de a 
asigurara   noi sali in care sa se 
desfasoare ativitatea Clasei 
pregatitoare ( clasa zero), clasa 
IX, sala de activitati comune 
(educative, culturale si sportive) 
precum si spatiu administrativ – 
secretariat, directiune si 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

contabilitate.                                  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 

 

2533.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  500 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Reparatii capitale la Camin 
Cultural, Localitatea Dumitrita, 
Comuna Dumitrita, Judetul 
Bistrita-Nasaud                               
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Investitia este 
necesara pentru a asigura 
integritatea cladirii existente si 
consta in refacerea sarpantei si 
reparatii la fatada exterioara.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2534.  Ministerul  dezvoltării regionale Se propune suplimentare Se solicita adoptarea Se propune respingerea 
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şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  500 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Amenajare Baza sportiva, 
Localitatea Dumitrita, Comuna 
Dumitrita, Judetul Bistrita-
Nasaud   
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
                                                       

amendamentului. Investitia 
consta in amenajarea unui teren 
de sport cu utilitatile aferente si 
este necesara din cauza faptului 
ca in comuna Dumitrita nu 
exista nici un spatiu pentru 
activitati sportive.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2535.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  850 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare extindere si 
mansardare cladire parter cu 

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Lucrarea este 
inceputa din anul 2012 iar in 
prezent activitatea medicului de 
familie se desfasoara intr-o 
cladire inchiriata unde conditiile 
sunt improprii pentru 
desfasurarea activitatii.  
Sursa de finantare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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destinatie de cabinete medicale, 
Localitatea Ilva Mica, Comuna 
Ilva Mica, Judetul Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2536.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20, cu suma de  2.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Alimentare cu apa si canalizare, 
Localitatea Ilva Mica, Comuna 
Ilva Mica, Judetul Bistrita-Nasaud 
 
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

2537.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
01/alin 13 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
01/alin 13, cu suma de  600 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Realizare cadastru in  Comuna 
Ilva Mica, Judetul Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se propune adoptarea 
amendamentului.  Lucrarea a 
fost inceputa in anul 2012 iar 
pentru 2013 este necesara 
alocarea  financiara pentru 
realizarea cadastrului la nivelul 
intregii localitati.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului                    

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2538.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 

Se propune adoptarea 
amendamentului.Lucrări în 
execuţie iar nefinanţarea lui 
stagnează implementarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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02/alin 20 cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20, cu suma de  
5.516,184 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Canalizare 
menajeră cu Staţie de epurare, 
Localitati Nuşeni, Beudiu, Feleac 
şi Rusu de Sus, Comuna Nuseni, 
Judetul Bistrita-Nasaud   
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

proiectului pe Măsura 322.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2539.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de  
1.576,027 mii lei pentru 
realizarea obiectivului Extindere 
şi modernizare străzi, Localitati 
Mălin, Dumbrava şi Viţa, 
Comuna Nuseni, Judetul Bistrita-
Nasaud     

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu.Lucrări 
de strictă necesitate pentru 
locuitorii din zona respectivă.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2540.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  122,563 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare şi 
extindere Cămin Cultural, 
Localitate Feleac, Comuna 
Nuseni, Judetul Bistrita-Nasaud 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Lucrări 
pentru buna desfăşurare a 
activităţilor necesare, camin cu 
grad înaintat de deteriorare.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

2541.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de  63,241 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare Șc.Gen. 
cls. I-IV, Localitate Feleac,  
Comuna Nuseni, Judetul Bistrita-
Nasaud        
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunătăţirea sistemului de 
învăţământ din localitatea 
Feleac. Școală cu grad ridicat 
de deteriorare.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2542.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Pentru 
asigurarea unui proces 
educational modern este 
nevoie, pe langa cointeresarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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02/alin 04, cu suma de  300 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Executarea lucrărilor de 
modernizare Șc.Generală, 
Localitate Malin,  Comuna 
Nuseni, Judetul Bistrita-Nasaud     
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

factorului uman, de o 
infrastructura scolara moderna, 
iar obiectivul propus spre 
finantare se afla intr-o starea 
avansata de deteriorare.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2543.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de 525 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Bază sportivă în mediul rural în 
comuna Bistriţa Bîrgăului, 
Judetul Bistrita-Nasaud        
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Proiectul  este 
in implementare, lucrarea este 
realizata in proportie de 50% iar 
nefinalizarea ar duce la 
deteriorarea lucrarilor executate 
pana la aceasta data.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2544.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de 3.181,957 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Bloc locuinte ANL 3, 
în comuna Bistriţa Bîrgăului, 
Judetul Bistrita-Nasaud      
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Au fost 
realizate si depuse la 
ANLdocumentatiile tehnice, 
exista solicitari de inchiriere de 
la familiile tinere in general si de 
la specialistii care isi desfasoara 
activitatea in institutiile din 
comuna.                             
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2545.  Ministerul  dezvoltării regionale Se propune suplimentare Se solicita adoptarea Se propune respingerea 
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şi administraţiei publice                
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de 
13.066,551 mii lei pentru 
realizarea obiectivului 
Modernizare drum ,, Pietroasa,, ,  
în comuna Bistriţa Bîrgăului, 
Judetul Bistrita-Nasaud    
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2546.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de 7.882,709 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Modernizare uliţe 
comunale   în comuna Bistriţa 
Bîrgăului, Judetul Bistrita-Nasaud 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2547.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de 679,805 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Grădiniţa cu program 
normal nr.2,  în comuna Bistriţa 
Bîrgăului, Judetul Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Pentru 
asigurarea unui proces 
educational modern este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o 
infrastructura scolara moderna, 
iar obiectivul propus spre 
finantare se afla intr-o starea 
avansata de deteriorare.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

2548.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.5101/grupa20/ titlul II/ art 
01/alin 09 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice,  anexa 3/15/02 
cap.5101/grupa20/ titlul II/ art 
01/alin 09, cu suma de 1.013,699 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Achizitionarea de 
utilaje si echipamente pentru 
serviciile publice, pentru 
deszapezire si intretinere spatii 
verzi,  în comuna Bistriţa 
Bîrgăului, Judetul Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2549.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice,  anexa 3/15/02 

Se solicita admiterea 
amendamentului. Caminul 
existent se gaseste intr-o 
avansata stare de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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02/alin 04 cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de 2.308,453 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare, 
modernizare si extindere Camin 
cultural,  în comuna Bistriţa 
Bîrgăului, Judetul Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

din cauza vechimii sale. 
Documentatia  tehnica este 
realizata.                                 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2550.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice,  anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de 1.173,811 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Construire gradinita 
cu doua grupe cu program 
normal,  în comuna Bistriţa 
Bîrgăului, Judetul Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicita admiterea 
amendamentului.  
Documentatia  tehnica este 
realizata. Se doreste ca grupele 
de gradinita sa   functioneze 
intr-un spatiu separat, la 
aceasta data o grupa 
functioneaza in incinta primariei.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2551.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de 7.778,851 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare drum 
forestier Blidireasa,  în comuna 
Bistriţa Bîrgăului, Judetul Bistrita-
Nasaud     
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 

Se solicita admiterea 
amendamentului.  Proiect in 
implementare.                            
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

2552.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20, cu suma de 35,416 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Extindere retea apa 
si canal pe Ulita lui Closca,  în 
comuna Bistriţa Bîrgăului, 
Judetul Bistrita-Nasaud     
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2553.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20, cu suma de  80 mii lei 

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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pentru realizarea obiectivului 
Extindere retea apa si canal La 
valea Bârnelor,  în comuna 
Bistriţa Bîrgăului, Judetul Bistrita-
Nasaud      
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2554.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20, cu suma de  80 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Aductiune apa, reabilitarea 
retelei de apa si canal in 
localitatea Colibita,  în comuna 
Bistriţa Bîrgăului, Judetul Bistrita-
Nasaud        
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

timpul exerciţiului bugetar 
 

2555.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 06 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 06, cu suma de  2.800 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Extinderea retelei de electrificare 
in Pietroasa,  în comuna Bistriţa 
Bîrgăului, Judetul Bistrita-Nasaud 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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2556.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 06 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 06, cu suma de 3.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Extinderea retelei de electrificare 
in Zona ,, Sub Deal,,,   în 
comuna Bistriţa Bîrgăului, 
Judetul Bistrita-Nasaud     
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2557.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de 2.700 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Grădiniţă cu program prelungit,  
în Localitatea Prundu Bîrgăului, 

Se solicita admiterea acestui 
amendament avand in vedere 
faptul ca aceasta comuna nu 
beneficiază de o astfel de 
gradinita. Sunt multe familii care 
se intorc acasă din străinătate şi 
care doresc o îngrijire şi o 
educaţie adecvată pentru copiii 
lor, prin asigurarea unui 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Comuna Prundu Bîrgăului, 
Judetul Bistrita-Nasaud        
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

program complex de 
desfasurare a activitatilor 
educative.                 Sursa de 
finantare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia 
Guvernului 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2558.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de 1.350 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Modernizare Cămin,  în 
Localitatea Susenii Bîrgăului, 
Comuna Prundu Bîrgăului, 
Judetul Bistrita-Nasaud         
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban. Obiectivul propus spre 
finantare se afla intr-o starea 
avansata de deteriorare  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

2559.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de 2.068,559 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Proiect integrat 
Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii locale,  în Comuna 
Chiochis, Judetul Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban.  Proiectul este deja in 
executie si este necesara 
alocarea financiara pentru 
sustinerea cheltuielilor 
neeligibile.                                    
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2560.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea  
modernizarii zonelor rurale prin 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de 1.400,408 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Modernizarea 
infrastructurii locale  în Comuna 
Chiochis, Judetul Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban. Este necesara 
alocarea financiara pentru 
sustinerea cheltuielilor 
neeligibile.                                     
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2561.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14, cu suma de 1.651,712 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Lucrari de amenajare 
a cursurilor de apa necadastrate,  
în Comuna Chiochis, Judetul 
Bistrita-Nasaud    
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acest spatiu. Este 
necesara alocarea bugetara 
pentru sustinerea cheltuielilor 
neeligibile.                           
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2562.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 20, cu suma de  607 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Alimentare cu apa in satele 
Chiochis si Strugureni,  în 
Localitatea Chiochiş, Strugureni, 
Comuna Chiochis, Judetul 
Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acesta comuna. Se 
solicita alocare bugetara pentru 
finalizarea investitiei.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

2563.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de 1.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Modernizare DC 24, km 0+000-
12+700, Strugureni -Zoreni ,  în 
Localitatea Chiochiş, Strugureni, 
Comuna Chiochis, Judetul 
Bistrita-Nasaud    
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acesta comuna. Se 
solicita alocare bugetara pentru 
finalizarea investitiei.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2564.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in acesta comuna. Se 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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02/alin 03, cu suma de 300 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Modernizare DC 24 A, km. 
0+000-0+900, (DJ 172 A)-Bozies 
,  în Localitatea Bozieş, 
Strugureni, Comuna Chiochis, 
Judetul Bistrita-Nasaud        
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

solicita alocarea financiara 
pentru finalizarea investitiei.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2565.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
01/alin 32 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
01/alin 32, cu suma de 800 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare sediul primariei,  în 
Localitatea Chiochiş, Comuna 
Chiochis, Judetul Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta comuna. 
Se solicita alocarea 
bugetarapentru finalizarea 
investitiei.                         Sursa 
de finantare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2566.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului   dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de 700 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Construcţie Școala de Arte şi 
Meserii,  în Localitatea Maieru, 
Comuna Maieru, Judetul Bistrita-
Nasaud           
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta comuna. 
Obiectivul este in constructie. 
Se solicita alocarea bugetara 
pentru finalizarea investitiei.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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din Camera Deputaţilor şi Senat    
2567.  Ministerul  dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de 1.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Construcţie spatiu Servicii 
Publice Generale,  în Localitatea 
Maieru, Comuna Maieru, Judetul 
Bistrita-Nasaud    
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta comuna. 
Obiectivul este in constructie. 
Se solicita alocarea bugetara 
pentru finalizarea investitiei.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2568.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14, cu suma de 800 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Amenajare rigole,  în Localitatea 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta comuna.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Maieru, Comuna Maieru, Judetul 
Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2569.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de 1.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Lucrări suplimentare Reabilitare 
drum forestier,  în Localitatea 
Valea Anieşului, Comuna Maieru, 
Judetul Bistrita-Nasaud      
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta comuna.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

2570.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de 1.500 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Pod peste Someş,  în  Comuna 
Maieru, Judetul Bistrita-Nasaud     
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta comuna.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2571.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 06 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta comuna.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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02/alin 06, cu suma de 1.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
Reţea alimentare cu energie 
electrica,  în Localitatea Valea 
Anieşului, Comuna Maieru, 
Judetul Bistrita-Nasaud         
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2572.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de 800 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Construire Camin cultural,  în 
Localitatea Agries, Comuna 
Tarlisua Judetul Bistrita-Nasaud    
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta comuna. 
Actualul   camin este in pericol 
de prabusire si poate pune in 
pericol viata cetatenilor.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2573.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de 100 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Scoala Generala,  în 
Localitatea Borleasa, Comuna 
Tarlisua Judetul Bistrita-Nasaud 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Pentru 
asigurarea unui proces 
educational modern este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o 
infrastructura scolara moderna. 
Scoală cu grad ridicat de 
deteriorare.                                   
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2574.  Ministerul  dezvoltării regionale Se propune suplimentare Se solicita adoptarea Se propune respingerea 
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şi administraţiei publice                
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de 300 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Construire pod Gura Mihailesei,  
în Localitatea Tirlisua, Comuna 
Tarlisua Judetul Bistrita-Nasaud   
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta comuna.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2575.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de 300 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
Construire pod Borleasa,  în 
Localitatea Borleasa, Comuna 
Tarlisua Judetul Bistrita-Nasaud   
Autori: Comisia pentru 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta comuna.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2576.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de 3.177,368 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Modernizare drum de 
interes local HG 577/1996,  în 
Localitatea Lunca Ilvei, Comuna 
Lunca Ilvei, Judetul Bistrita-
Nasaud   
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta comuna. 
Investitia este realizata partial. 
Se solicita alocarea bugetara 
pentru finalizarea investitiei.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

2577.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de 1.543,546 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului realizare poduri peste 
râul Ilva,  în Localitatea Lunca 
Ilvei, Comuna Lunca Ilvei, 
Judetul Bistrita-Nasaud         
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta comuna.  
Nu există poduri pentru treceri 
auto în acele zone locuibile.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2578.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 06 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr  3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta comuna. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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02/alin 06,  cu suma de 525,102 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Reţea termică zona 
blocuri ANL  în Localitatea Lunca 
Ilvei, Comuna Lunca Ilvei, 
Judetul Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Proiect privind achizuţionarea 
agentului termic de la MIS Grup  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2579.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 03, cu suma de 6.424,334 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare şi 
modernizare drumuri comunale 
DC 4B, DC 4E, DC 4D,  în 
Localitatea Lunca Ilvei, Comuna 
Lunca Ilvei, Judetul Bistrita-
Nasaud  
Autori: Comisia pentru 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta comuna.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

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

 
2580.  Ministerul  dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de 511 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta comuna.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Amenajare platformă str. Fabricii, 
blocuri ANL, creşă şi sală de 
sport,  în Localitatea Lunca Ilvei, 
Comuna Lunca Ilvei, Judetul 
Bistrita-Nasaud        
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Guvernului dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

2581.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 14, cu suma de 875,800 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Montare cazan 
biomasă la pepiniera silivă, 
modernizare staţie şi reţele 
existente,  în Localitatea Lunca 
Ilvei, Comuna Lunca Ilvei, 
Judetul Bistrita-Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de 
civilizatie in aceasta comuna.  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

2582.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului  dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
02/alin 04, cu suma de 3.296,211 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare şi 
extindere Șc.Gen. nr.1,  în 
Localitatea Lunca Ilvei, Comuna 
Lunca Ilvei, Judetul Bistrita-
Nasaud         
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 

Se solicita adoptarea 
amendamentului. Școala 
generală nr.1 a fost construită în 
anul 1929 şi este un real pericol 
pentru elevi, neavînd nicio 
reparaţie capitală până în 
prezent.                                         
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
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PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

2583.  Ministerul  dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice                 
Anexa nr.3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
01/alin 13 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, anexa nr 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ titlul VI/ art 
01/alin 13, cu suma de 1.848,228 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Realizarea 
cadastrului general,  în 
Localitatea Lunca Ilvei, Comuna 
Lunca Ilvei, Judetul Bistrita-
Nasaud  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Ioan Oltean deputat PDL 
Cristian Daniel Florian Senator 
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicita adoptarea 
amendamentului.                          
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

2584.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice  

Se sumplmenateaza bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice cu suma 
de  1.000 mii pentru finalizarea 
obiectivului de investitii „Reteaua 

Comuna Prejmer este cea mai 
mare comuna din judetul Brasov 
situata in zona periurbana. 
Pentru dezvoltarea durabila a 
zonei metropolitane Brasov, in 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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de canalizare a comunei 
Prejmer-judetul Brasov”, comuna 
Prejmer, jud Brasov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Gabriel Andronache deputat PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

care este integrata comuna 
Prejmer este necesar sa se 
finalizeze obiectivul de invetitii 
propus spre finantare. 
 
Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

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

 

 
2585.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 12.412 mii lei 
pentru continuarea lucrarilor la 
domeniul schiabil Poiana Brasov. 
Lucrari contractate de Primaria 
Brasov.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Lucrarile sunt in intarziere si se 
impune finalizarea in vederea 
organizarii in conditii optime a 
FOTE din februarie 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”.      
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

2586.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 1.226 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 
continuarea programului de 
reabilitare termina a blocurilor de 
locuit in Municipiul Brasov.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Suma solicitata reprezinta 
contributia de la Bugetul de Stat 
necesara realizarii acestui 
program. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    

- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

de finantare”.      
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
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prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

2587.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 1.300 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 
finalizarea obiectivului de 
investitii interconexiunea retelei 
de transport apa fierbinte zina 
Nord din Municipiul Brasov.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
Rurale deoarece Primaria 
Brasov nu dispune de resursele 
financiare necesare. In anul 
2012 in urma rectificarii 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”.      
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale.

 
2588.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 3.600 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 
finalizarea obiectivului de 
investitii racordarea centralelor 
termice zona Nord din Municipiul 
Brasov.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
Rurale deoarece Primaria 
Brasov nu dispune de resursele 
financiare necesare. In anul 
2012 in urma rectificarii 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”.      
 

 
2589.  Anexa 3/15/02 Ministerul Se solicita suma de 844,6 mii lei Se impune finalizarea acestor Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

necesara Primariei Brasov pentru 
finalizarea construirii salii de 
sport la Scoala Generala 1 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
Rurale deoarece Primaria 
Brasov nu dispune de resursele 
financiare necesare. In anul 
2012 in urma rectificarii 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2590.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Se solicita suma de 844,6 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Administratiei Publice finalizarea construirii salii de 
sport la Scoala Generala 13 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Administratiei si Dezvoltarii 
Rurale deoarece Primaria 
Brasov nu dispune de resursele 
financiare necesare. In anul 
2012 in urma rectificarii 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

- Nu se specifica sursa de 
finantare, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2591.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 844,6 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 
finalizarea construirii salii de 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
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sport la Scoala Generala 31 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Rurale deoarece Primaria 
Brasov nu dispune de resursele 
financiare necesare. In anul 
2012 in urma rectificarii 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

finantare, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2592.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 400 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 
lucrari de reabilitare la Scoala 
Generala 15. 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
Rurale deoarece Primaria 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Brasov nu dispune de resursele 
financiare necesare. In anul 
2012 in urma rectificarii 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2593.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 844,6 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 
construirea salii de sport la 
Scoala Generala 30. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se impune construirea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
Rurale deoarece Primaria 
Brasov nu dispune de resursele 
financiare necesare. In anul 
2012 in urma rectificarii 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
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sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2594.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 3000 mii lei 
necesara Primariei Orasului 
Rupea pentru finalizarea 
lucrarilor la Cetatea Rupea.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
deoarece Primaria Rupea nu 
dispune de resursele financiare 
necesare. In anul 2012 in urma 
rectificarii bugetare sursele au 
fost diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2595.  Anexa 3/15/02 Ministerul Se solicita suma de 600 mii lei Se impune finalizarea acestor Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

necesara Primariei Orasului 
Rupea pentru finalizarea 
lucrarilor la Casa de Cultura 
Rupea.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
deoarece Primaria Rupea nu 
dispune de resursele financiare 
necesare. In anul 2012 in urma 
rectificarii bugetare sursele au 
fost diminuate semnificativ. 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
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2596.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 6.300 mii lei 
necesara Primariei Orasului 
Rupea pentru realizarea lucrarilor 
de canalizare.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
deoarece Primaria Rupea nu 
dispune de resursele financiare 
necesare. In anul 2012 in urma 
rectificarii bugetare sursele au 
fost diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Nu se specifică sursa de 
finanţare, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

- În bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2597.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 600 mii lei 
necesara Primariei Comunei 
Tǎrlungeni pentru realizarea 
lucrarilor de canalizare.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
deoarece Primaria Tǎrlungeni 
nu dispune de resursele 
financiare necesare. In anul 
2012 in urma rectificarii 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Nu se specifică sursa de 
finanţare, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1575 -

autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2598.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 2000 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 
realizarea lucrarilor de canalizare 
in cartierul Stupini.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
deoarece Primaria Brasov nu 
dispune de resursele financiare 
necesare. In anul 2012 in urma 
rectificarii bugetare sursele au 
fost diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Nu se specifică sursa de 
finanţare, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2599.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 1500 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 
realizarea lucrarilor de canalizare 
in cartierul Bartolomeu.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
deoarece Primaria Brasov nu 
dispune de resursele financiare 
necesare. In anul 2012 in urma 
rectificarii bugetare sursele au 
fost diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Nu se specifică sursa de 
finanţare, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2600.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita majorarea sumei 
pentru reabilitarea termica a 
cladirilor de locuit cu 60.000 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Suma este necesara pentru 
continuarea reabilitarilor termice 
a blocurilor ȋn vederea 
continuarii acestui program ce a 
fost ȋntrerupt ȋn 2012 ȋn urma 
rectificarii bugetare.  
Autoritatile locale ȋn momentul 
de fata sunt ȋn imposibilitarea 
de a continua acest program 
deoarece Guvernul a sistat 
alocarea sumelor care potrivit 
legii trebuiesc asigurate de 
Guvern. 
Sursa: majorarea bugetului de 
stat, Anexa 1. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul 
bugetar, articolul şi alineatul 
de la care să se finanţeze 
lucrările respective  

- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
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structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 

 
2601.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii si 
Administratiei Publice cu suma 
de 1.000 mii lei pentru 
construirea unui bazin de inot 
acoperit, de dimensiuni olimpice 
in orasul Otelu Rosu, judetul 
Caras-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea bazinului de inot 
avand in vedere necesitatea 
promovarii activitatilor sportive 
in randul tinerilor. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
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500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2602.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administatiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru desfasurarea de catre 
Primaria orasului Bocsa, judetul 
Caras-Severin a activitatilor din 
cadrul Serviciului de ecarisaj, 
respectiv pentru efectuarea unor 
lucrari de construire de padocuri, 
precum si pentru sustinerea 
cheltuielilor cu intretinerea 
acestora, inclusiv pentru 
sustinerea cheltuielilor cu 
salarizarea personalului angajat. 
Oras Bocsa, Judeţul Caras-
Severin 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea asigurarii 
sigurantei cetateanului in 
spatiile publice. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDARP 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

2603.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administatiei 
Publice cu suma de 100 mii lei 
pentru amenajarea unor locuri de 
joaca pentru copii in cartierul 
Magura din orasul Bocsa, judetul 
Caras-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea asigurarii 
unor spatii pentru recreerea 
cetatenilor. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDARP 
 

2604.  Anexa 3/15/02 Ministerul Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1582 -

Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administatiei 
Publice cu suma de 21.000 mii 
lei pentru efectuarea lucrarilor de 
canalizare pe raza comunei 
Zavoi, judetul Caras-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1583 -

stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
2605.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administatiei 
Publice cu suma de 5.000 mii lei 
pentru constructia rigolelor 
pluviale si refacerea, respectiv 
reamenajarea trotuarelor de pe 
raza comunei Zavoi, judetul 
Caras-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar Nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din b ugetul MDRAP 
 

2606.  Anexa 3/15/02 Ministerul Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1584 -

Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administatiei 
Publice cu suma de 10.000 mii 
lei pentru efectuarea lucrarilor de 
canalizare pe raza comunei 
Bautar, judetul Caras-Severin. 
Comuna Bautar, 
Judeţul Caras-Severin 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1585 -

stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
2607.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administatiei 
Publice cu suma de 5.000 mii lei 
pentru efectuarea lucrarilor 
pentru alimentarea cu apa 
potabila a comunei Bautar, 
judetul Caras-Severin.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1586 -

suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2608.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administatiei 
Publice cu suma de 10.000  lei 
pentru finalizarea lucrarilor de 
canalizare pe raza comunei 
Marga, judetul Caras-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1587 -

Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

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

 
 

2609.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administatiei 
Publice cu suma de 5.000 lei 
pentru retehnologizarea, 
modernizarea retelei de 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1588 -

alimentare cu apa potabila 
existenta pe raza comunei 
Marga, judetul Caras-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1589 -

 
 

2610.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administatiei 
Publice cu suma de 500 mii lei 
pentru efectuarea lucrarilor 
pentru alimentarea cu apa 
potabila a satului Mal (sat 
apartinator de orasul Otelu 
Rosu), judetul Caras-Severin.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1590 -

stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2611.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administatiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru efectuarea lucrarilor cu 
canalizarea pe raza satului Mal 
(sat apartinator de orasul Otelu 
Rosu), judetul Caras-Severin.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar - 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1591 -

alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1592 -

Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

2612.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administatiei 
Publice cu suma de 200 mii lei 
pentru realizarea unui proiect 
pentru efectuarea lucrarilor de 
reabilitare si modernizare a 
sistemului de alimentare cu apa 
potabila si canalizare pe raza 
localitatilor Garana si Brebu Nou, 
judetul Caras-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
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suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

2613.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administatiei 
Publice cu suma de 3.300 mii lei 
pentru efectuarea lucrarilor de 
reabilitare si modernizare a 
sistemului de alimentare cu apa 
potabila si canalizare pe raza 
localitatilor Garana si Brebu Nou, 
judetul Caras-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1594 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

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

 
2614.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administatiei 
Publice cu suma de 3.440 mii lei 
pentru sustinerea Primariei 
orasului Otelu Rosu, judetul 
Caras-Severin in vederea 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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cofinantarii proiectului I.S.P.A. 
„Apa si canalizare in Caras-
Severin”, Oras Otelu Rosu, 
Judeţul Caras-Severin 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Fondul de rezervă al Guvernului 
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Proiectele ISPA s-au incheiat 

2615.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii si 
Administratiei Publice  cu suma 
de 700 mii lei pentru efectuarea 
unor lucrari de reabilitare si 
modernizare a atelierelor pentru 
activitati practice,  a salii de 
sport, precum si a curtii 
exterioare (inclusiv a terenului de 
sport) a Grupului scolar industrial 
Bocsa,  Oras Borsa, judetul 
Caras-Severin.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea desfasurarii 
activitatilor educative intr-o 
locatie dotata si amenajata 
corespunzator nevoilor elevilor. 
 
 Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

timpul exerciţiului bugetar 
 

2616.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii si 
Administratiei Publice cu suma 
de 300 mii lei pentru efectuarea 
unor lucrari de reabilitare a 
corpului de cladire (lucrari de 
termoizolatii, instalatii sanitare, 
centrala termica, amenajari 
interioare), precum si a curtii 
exterioare (inclusiv a terenului de 
sport) a Scolii gimnaziale Zlatita, 
comuna Socol, judetul Caras-
Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea desfasurarii 
activitatilor educative intr-o 
locatie dotata si amenajata 
corespunzator nevoilor elevilor. 
 
 Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale 

2617.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii si 
Administratiei Publice cu suma 
de 300 mii lei pentru efectuarea 
unor lucrari de amenajare a curtii 
exterioare (inclusiv a terenului de 
sport) a Scolii Sfantul Sava, 
comuna Socol, judetul Caras-
Severin.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea desfasurarii 
activitatilor educative intr-o 
locatie dotata si amenajata 
corespunzator nevoilor elevilor. 
 
 Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exsta temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

 

2618.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii si Administratiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii si 
Administratiei Publice cu suma 
de 300 mii lei pentru efectuarea 
unor lucrari de amenajare a curtii 
exterioare (inclusiv a terenului de 
sport) a Scolii primare Campia, 
comuna Socol, judetul Caras-
Severin.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea desfasurarii 
activitatilor educative intr-o 
locatie dotata si amenajata 
corespunzator nevoilor elevilor. 
 
 Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

Nu exsta temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

2619.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvoltării  
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 4500 mii lei pentru asfaltarea  
drumurilor din comuna Batăr,  
judeţul Bihor. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Lucrările de infrastructură 
rutieră 
au fost mult timp neglijate în  
această comună, nu din cauza  
lipsei de interes a edililor ci din  
cauza lipsei banilor. Demararea  
unor lucrări de modernizare ar fi  
o necesitate. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2620.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvoltării  
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitarea 
căilor pietonale din localitatea  
Cefa, comuna Cefa, judeţul 
Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru că de ani de zile nu s-au  
realizat lucrări de amenajare a  
căilor pietonale din localitate, şi  
pentru că nu toţi cetăţeni au 
posibilitatea financiar de a 
amenaja în faţa casei trotuarul,  
circulaţia cetăţenilor se  
desfăşoară cu greutate, uneori  
aceştia uzând de partea  
carosabilă pentru a se deplasa.  
Pentru siguranţa lor dar şi  
pentru normalizarea situaţiei, se  
impune o astfel de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
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2621.  Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvoltării  
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 150 mii lei pentru extinderea  
reţelei de canalizare în comuna  
Cefa, judeţul Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Deşi au fost realizate lucrări de  
extindere a reţeleii de  
canalizare, în momentul de faţă 
aceasta acoperă doar străzile  
principale din două localităţi ale  
comunei.   
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
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a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2622.  Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvoltării  
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 1500 mii lei pentru construcţia 
unei gardiniţe in comuna Nojorid, 
jud. Bihor. 

Locaţia existentă nu 
corespunde exigenţelor unui 
învăţământ preşcolar la un nivel 
decent în mediul rural 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   

 
2623.  Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvoltării  
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 1500 mii lei pentru construirea 
unui nou corp de clădire la 
Şcoala  
cu clasele I-VIII Cefa, judeţul 
Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Având în vedere că începând cu 
anul şcolar 2012-2013 se  
introduce clasa pregătitoare iar 
peste 4 ani clasa a-IX-a va fi 
automat nevoie de cel puţin  
două noi săli de clasă.  
Construirea unei noi clădiri este 
momentul propice pentru  
amenajarea unei săli de mese  
pentru programul  after scool.   
 
. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   

 



 
 
Nr. 
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2624.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvoltării  
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 400 mii lei pentru finalizarea  
lucrărilor de construcţie a Şcoalii  
din localitatea Cheresig, comuna 
Toboliu, judeţul Bihor. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

În localitatea Cheresig  
reabilitarea vechii şcoli ar fi fost 
o chestiune mult prea 
costisitoare şi ineficientă în 
timp, motiv pentru care s-a 
demarat construirea unei noi 
construcţii.  
Deşi construcţia se află într-un 
stadiu avansat, în ultimii ani nu 
au mai fost alocate fonduri ceea 
ce poate duce la degradare 
construcţiei realizate. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   

 

2625.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvoltării  
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 300 mii lei  pentru construirea 
a  
două terenuri de sport în  
localitatţile Inand şi Cefa, 
comuna  
Cefa, judeţul Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se accentuează nevoia 
sportului de masă, din păcate 
nu se ridicăproblema 
infrastructurii pentru acest lucru.   
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Romania la 2 martie 2012. 

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

 
2626.  Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvoltării  
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 2000 mii lei pentru construirea 
unei săli de sport în localitatea  
Cefa, comuna Cefa, judeţul Bihor 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Problema sportului de masă 
fundamentează alocarea 
acestei sume.   
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
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- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

 
2627.  Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1364 mii lei pentru  
reabilitare străzi în comuna  
Budureasa, jud. Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Suma este necesară pentru  
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie 
în spaţiul rural.Pentru obiectivul 
menţionar există depus Studiu 
de fezabilitate. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2628.  Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 
 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI –  
Transferuri între unităţi ale  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 162 mii lei  pentru  
reabilitare drumuri locale în  
comuna Roşia, jud. Bihor 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru  
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie 
în spaţiul rural. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
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administraţiei publice  
Art. 02/alin. 03 –  
 

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finanţării investiţiilor strategice 
 

Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
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lei

 
2629.  Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI –  
Transferuri între unităţi ale  
administraţiei publice  
Art. 02/alin. 03 –  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru  
asflatare DC 240 Derna 
Sânmartin (pe o lungime de  
1,4 km), jud. Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

nvestiţie în derulare Starea  
precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia pe  
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2630.  Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale  
administraţiei publice  
Art. 02/alin. 03 –  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 580 mii lei pentru  
asfaltare drumuri locale în  
Municipiul Beiuş, jud. Bihor. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Învestiţie în derulare necesară 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de trafic în municipiul Beiuş.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2631.  Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1610 mii lei pentru  
alimentare cu apă zonală sat  
Lazuri de Roşia, comuna  
Roşia, jud. Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Proiectul se află în derulare  
suma fiind necesaeă pentru  
finalizarea lucrării.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
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lei

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2632.  Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3100 mii lei pentru 
realizare sistem de canalizare 
şi staţie de epurare în comuna 
Pomezeu, jud. Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Necesitatea crearii retelei   
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de locuire in mediul 
rural.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
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Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2633.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 700 mii lei pentru  
alimentare cu apă în comuna  
Pomezeu, jud Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Lucrarea se află în derulare  
suma solicitată fiind necesară 
pentru finalizarea lucrării, astfel  
încât locuitorii să beneficieze de 
condiţii civilzate de viaţă. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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din Camera Deputaţilor şi Senat Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2634.  Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 8825 mii lei pentru  
introducere reţea de canalizare  
în sat Burda şi comuna  
Budureasa, jud. Bihor.  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Pentru obiectivul menţionar  
există depus studiu de 
fezabilitate.  
 
. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2635.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 32 mii lei pentru  
reabilitare “Cămin Cultural”  
comuna Roşia, jud. Bihor.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea existenţei unui  
spaţiu adecvat pentru  
desfăşurarea evenimentelor  
culturale şi de altă natură, la  
nivelul localităţii.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2636.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru  
reabilitare Cămin Cultural, sat  
Lazuri de Roşia, comuna  
Roşia, Jud. Bihor 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Necesitatea existenţei unui  
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2637.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru  
asflatare DC 240 Derna 

Învestiţie în derulare Starea  
precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia pe  
drumurile publice. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
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 Sânmartin (pe o lungime de  
1,4 km), jud. Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
 
. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2638.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 580 mii lei pentru  
asfaltare drumuri locale în  
Municipiul Beiuş, jud. Bihor 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Învestiţie în derulare necesară 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de trafic în municipiul Beiuş. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
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judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2639.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 8825 mii lei pentru  
introducere reţea de canalizare  
în sat Burda şi comuna  
Budureasa, jud. Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Pentru obiectivul menţionar  
există depus studiu de  
fezabilitate.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
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reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2640.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1610 mii lei pentru  
alimentare cu apă zonală sat  
Lazuri de Roşia, comuna  
Roşia, jud. Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Proiectul se află în derulare  
suma fiind necesaeă pentru  
finalizarea lucrării.  
 
 
. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2641.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3100 mii lei pentru  
realizare sistem de canalizare  
şi staţie de epurare în comuna  
Pomezeu, jud. Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea crearii retelei   
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de locuire in mediul  
rural.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
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România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2642.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 700 mii lei pentru  
alimentare cu apă în comuna  
Pomezeu, jud Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrarea se află în derulare  
suma solicitată fiind necesară 
pentru finalizarea lucrării, astfel 
încât locuitorii să beneficieze de 
condiţii civilzate de viaţă. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
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de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2643.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 32 mii lei pentru  
reabilitare “Cămin Cultural”  
comuna Roşia, jud. Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea existenţei unui  
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
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aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2644.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru  
reabilitare Cămin Cultural, sat  
Lazuri de Roşia, comuna  
Roşia, Jud. Bihor.   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat - Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2645.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1364 mii lei pentru  
reabilitare străzi în comuna  
Budureasa, jud. Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară pentru  
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie 
în spaţiul rural.Pentru obiectivul 
menţionar există depus Studiu 
de fezabilitate.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1635 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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acestora.

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2646.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 162 mii lei  pentru  
reabilitare drumuri locale în  
comuna Roşia, jud. Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie 
în spaţiul rural.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
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pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2647.  Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 30.000 mii lei pentru 
obiectivul 
“Reabilitare DJ792A Beliu – 
Tinca- leş, 
km 24+984- km 67+696, 
L=42,712 km”, 
jud.Bihor 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului 
judetean, fapt care contribuie in 
mod decisiv la  dezvoltarea 
economica a zonei si implicit la 
imbunatatirea vietii locuitorilor 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2648.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de  
5.000 mii lei pentru obiectivul  
“Modernizare DJ 108J (fost DC 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului 
judetean, fapt care contribuie in 
mod decisiv la dezvoltarea 
economica a zonei si implicit la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
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157)  
Remeţi – Baraju Leşu, km 
0+000-7371,  
L = 7,371 km”, jud.Bihor 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

imbunatatirea vietii locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2649.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de  
5.000 mii lei pentru obiectivul  
“Modernizare DJ767B Tăşad – 
Copăcel  
Şerghiş DJ 767 km 0+000-
22+140,  
L=22,14 km”, jud.Bihor 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului 
judetean, fapt care contribuie in 
mod decisiv la dezvoltarea 
economica a zonei si implicit la 
imbunatatirea vietii locuitorilor 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
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pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2650.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  
10.000 mii lei pentru obiectivul  
“Reabilitare DJ108I Bucea – Bulz 
–  
Bratca”, jud.Bihor 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului 
judetean, fapt care contribuie in 
mod decisiv la dezvoltarea 
economica a zonei si implicit la 
imbunatatirea vietii locuitorilor 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2651.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de  
4.000 mii lei pentru obiectivul “DJ 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului 
judetean, fapt care contribuie in 
mod decisiv la dezvoltarea 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
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 767A  
Uileacu de Criş (DN1)- Bălaia – 
Burzuc  
– Sîrbi (DN19E), L=25 km”, 
jud.Bihor 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

economica a zonei si implicit la 
imbunatatirea vietii locuitorilor 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2652.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

 
Se alocă suma de 100 mii lei  
pentru realizare sistem iluminat  
public în comuna Galbenu,  
judeţul Brăila 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
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pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 

 
2653.   

Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 4572 mii lei pentru 
modernizare 
reţele de apă în municipiul 
Moreni, 
judeţul Moreni. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Contract nr.527/28.10.2008,  
încheiat de către CNI cu SC 
Alco Brăila, societate care a dat 
faliment. Este nevoie de o nouă  
licitaţie pentru a stabili noul 
constructor 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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2654.  Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 700 mii lei pentru  
modernizarea drumurilor de  
interes local din comuna  
Mircea Vodă, judeţul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2655.   

Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 5000 mii lei pentru  
asfaltarea unor drumuri de  
interes local din comuna  
Siliştea, judeţul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumurilor  
impune realizarea unor astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice 
   
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2656.  Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1660 mii lei pentru  
asfaltarea unor drumuri de  
interes local din comuna  
Gradiştea, judeţul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Starea precară a drumurilor  
impune realizarea unor astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.   
 
Sursa de finanţare: Bugetul  
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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2657.   
Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 8 mii lei pentru lucrări  
de pietruire şi întreţinere a  
străzilor din comuna Tichileşti,  
judeţul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
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Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 

2658.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 8 mii lei pentru 
actualizarea planului urbanistic 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1653 -

 
 

general al comunei Tichileşti, 
judeţul Brăila. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2013 pentru finantarea 
elaborarii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice 
generale si a regulamentelor 
locale de urbanism  este in 
pozitie absoluta şi se 
detaliază pe obiective de 
investiţii de către ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor 
publice locale. 
 

2659.   
Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 770 mii lei pentru  
extindere reţea alimentare cu  
apă din comuna Chiscani,  
judeţul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
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lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2660.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3000 mii lei pentru  
realizare sistem de alimentare  
cu apă în satul Spiru Haret,  
comuna Berteştii de Jos,  
judeţul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
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-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2661.   
Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1400 mii lei pentru  
realizare sistem de alimentare  
cu apă în comuna Scorţaru  
Nou, judeţul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
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Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2662.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 70 mii lei pentru 
realizare sistem alimentare cu 
apă în satul Albina, comuna 
Tichileşti, judeţul Brăila. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2663.   
Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1800 mii lei pentru 
construirea unei săli de sport 
în comuna Mircea Vodă, 
judeţul Brăila. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Romania la 2 martie 2012. 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2664.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6900 mii lei pentru 
extinderea sistemului de 
canalizare din comuna 
Chiscani, judeţul Brăila. 
 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
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către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2665.   
Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2500 mii lei pentru 
realizare sistem de canalizare 
şi construirea unei staţii de 
epurare în comuna Mircea 
Vodă, judeţul Brăila. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
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- 1665 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2666.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3000 mii lei pentru  
realizare sistem canalizare în  
comuna Gradiştea, judeţul Braila 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Această sumă este necesară  
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
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suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2667.   
Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1123 mii lei pentru 
realizare sistem canalizare în 
comuna Tichileşti, judeţul 
Brăila 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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din Camera Deputaţilor şi Senat privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2668.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru  
reabilitarea căminului cultural  
din comuna Siliştea, judeţul  
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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crt. 
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ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2669.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevazuta se aloca  
suma de 2620,308 mii lei  
pentru finantarea obiectivului  
modernizare strazi in comuna  
Ciocanesti, jud. Calarasi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2670.  Anexa nr.3/15/02  Continuare obiectiv de investitii. Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Din suma prevazuta se aloca  
suma de 2333,083 mii lei  
pentru finantarea obiectivului  
imbracaminti bituminoase si 
pietruire strazi etapa II  
PT+DDE in comuna  
Ciocanesti, jud. Calarasi 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
. Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

2671.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Din suma prevazuta se aloca  
suma de 5000 mii lei pentru  

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
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Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

finantarea obiectivului pietruire  
si asfaltare strazi in interiorul  
localitatii Manastirea, jud.  
Calarasi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu 
 
. Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

2672.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

 
Din suma prevazuta se aloca  
suma de 30 mii lei pentru  
finantarea obiectivului asfaltare  
drumuri comunale, comuna  
Ulmu, jud. Calarasi. 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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publice   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
. 

cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

2673.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Din suma prevazuta se aloca  
suma de 75 mii lei pentru  
finantarea obiectivului  
modernizare strazi, comuna  
Ulmu, jud. Calarasi. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
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judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

2674.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Din suma prevazuta se aloca  
suma de 100 mii lei pentru  
finantarea obiectivului  
modernizare strazi sat Ulmu,  
comuna Ulmu, jud. Calarasi. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
. Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
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protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

2675.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevazuta se aloca  
suma de 4046,705 mii lei  
pentru finantarea obiectivului  

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
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Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

modernizare drumuri agricole  
in comuna Ciocanesti, jud.  
Calarasi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

2676.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Din suma prevazuta se aloca  
suma de 30 mii lei pentru  
finantarea obiectivului  
extinderea retelei de  
alimentare cu apa in satele  
Ulmu, Chirnogi, Faurei din  
comuna Ulmu, jud. Calarasi. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1684 -

aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2677.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Din suma prevazuta se aloca  
suma de 35 mii lei pentru  
finantarea „Plan Urbanistic  
Zonal +RLU”, comuna Ulmu,  
jud. Calarasi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 
. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2013 pentru finantarea 
elaborarii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice 
generale si a regulamentelor 
locale de urbanism  este in 
pozitie absoluta şi se 
detaliază pe obiective de 
investiţii de către ordonatorul 
principal de credite la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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propunerea autorităţilor 
publice locale. 
 

2678.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Din suma prevazuta se aloca  
suma de 447,700 mii lei pentru  
finantarea obiectivului  
extindere si reabilitare retea de  
distributie apa in sat Nicolae  
Balcescu, comuna Al.  
Odobescu, jud. Calarasi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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publice locale. 
 

2679.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1600 mii lei pentru  
sistem de canalizare si statie  
de epurare si tratare a apelor  
uzate in comuna Ulmu, jud.  
Calarasi. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2680.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6278,367 mii lei  
pentru infiintare sistem  
centralizat de canalizare  
menajera cu statie de epurare  

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1689 -

unităţi ale administraţiei 
publice  

in comuna Ciocanesti, jud.  
Calarasi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
. 

bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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credite.

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2681.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2071,428 mii lei  
pentru reabilitare reta de 
alimentare cu apa DN31 in  
comuna Ciocanesti, jud.  
Calarasi. 
  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
. Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2682.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 30 mii lei pentru 
consolidare, renovare Camin  
cultural sat Faurei, comuna  
Ulmu, jud. Calarasi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu.   
 
. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Romania la 2 martie 2012. 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2683.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 502,140 mii lei pentru  
reabilitare si extindere retea de  
distributie apa potabila in  
comuna Ciocanesti, jud.  

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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publice  Calarasi.  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1695 -

acestora.

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2684.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 502,140 mii lei pentru  
reabilitare si extindere retea de  
distributie apa potabila in  
comuna Ileana, jud. Calarasi. 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1696 -

publice   
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1697 -

acestora.

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2685.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi pentru obiectivul  
„Construirea de clădiri de  
locuit„ Municipiu Călăraşi cu  

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1698 -

publice  suma 18.000 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

2686.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi pentru obiectivul  
„Pietruirea străzii” în satele  
Unirea şi Oltina , cu suma  

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1699 -

publice  3.071.134 lei 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1700 -

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

2687.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi pentru obiectivul 
„Amenajare trotuare”  in  
comuna Unirea, cu suma  
549.377.814 lei 
Autori: Comisia pentru 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor. 
 
. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1701 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2688.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul  
„ Alimentare cu apă” în satul  
Independenţa, comuna  
Independenţa cu suma de   
1.068.320 lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea creării reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1702 -

dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1703 -

de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2689.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul »  
„Reabilitare reţea de  
alimentare cu apă” comuna  
Ciocăneşti cu suma de  
2071428 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea creării reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1704 -

Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1705 -

administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2690.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul „Îmbrăcăminţi  
bituminoase şi pietruire străzi”  
în comuna Ciocăneşti cu suma  
de 2.333.083 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale  
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Continuare obiectiv de investitii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1706 -

publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1707 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

2691.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul ”Instalarea  
sistemelor de încălzire care  
utilizează energie regenerabilă 
-  panouri solare, pompe  
căldură” localitatea Ciocăneşti  
cu suma de 996.826 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2692.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul „Alimentare cu apă” 

Necesitatea finalizarii  
proiectului.  
 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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unităţi ale administraţiei 
publice  

în Comuna Frăsinet cu suma  
de 1.900 mii lei   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2693.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul   
„Înfiinţare reţea canalizare  
menajeră cu staţie de epurare,  

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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unităţi ale administraţiei 
publice  

renovare, modernizare” in  
comuna Unirea cu suma de 
553.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2694.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul  
„Reabilitarea gospodăriei de  
apă şi extindere retea, sistem  
de canalizare menajeră 
inclusiv staţie de epunare” în  

Necesitatea creării reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comuna Roseti cu suma de  
523141,25 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2695.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul „Modernizare strazi  
principale şi amenajare rigole  
stradale” în Comuna Roseti cu 
suma de 524.131 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Continuare obiectiv de investitii. 
 
 
. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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2696.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul   
„Alimentare cu apă” comuna  
Dorobanţu/Boşneagu cu suma  
de 702.065 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea creării reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2697.  Anexa nr.3/15/02  Necesitatea creării reţelei de Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul   
„Alimentare cu apă” comuna  
Frăsinet/Frăsinetul de Jos cu  
suma de 19.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2698.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

 
Se propune suplimentarea  

Necesitatea creării reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul  „Extindere  
alimentare cu apă comuna  
Căscioarele/ Căscioarele” cu  
suma de 138,196 mii lei   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2699.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  

Necesitatea creării reţelei de 
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1721 -

Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

obiectivul ”Alimentare cu apă” 
în comuna Dor Mărunt/ Dor  
Mărunt” cu suma de 1.758.253  
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rural.  
 
. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1722 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2700.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul   
„Modernizare străzi” în comuna  

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1723 -

Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Ulmu Sat Ulmu şi Făurei” cu  
suma de 491,744 lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1724 -

prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2701.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul  
„Proiect integrant ”Modernizare  
drumuri” în comuna Gurbăneşti  
cu suma de 2.500.000 lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1725 -

judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2702.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul „Modernizare  
drumuri agricole” satul 
Gurbăneşti cu suma de  
1.000.000 lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1726 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2703.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul  

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1727 -

Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

„Alimentare cu apă în satul  
Gurbăneşti” cu suma de  
1.075.000 mii lei   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1728 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2704.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul  

Necesitatea creării reţelei de 
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1729 -

Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

„Infiintare retea de canalizare” 
in sat Gradistea , comuna  
Gradistea cu suma de  
4.644.632 lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
Sursa de finantare  
 

în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1730 -

către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2705.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul  
„Pietruire drumuri de interes  
local” in comuna Gradistea cu  
suma 1.500.000 lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1731 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale  
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1732 -

judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
2706.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul „Asfaltare drumuri  
satesti” in comuna LEHLU,  
satele LEHLIU si SAPUNARI  
cu suma de 2.700.000 lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2707.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul  „Infiintare sistem de  
canalizare si statie epurare” in  
comuna LEHLIU” cu sumade  
1.860.000 lei 
 

Necesitatea creării reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
. 
 
Sursa de finantar Sursa de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1734 -

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice   
  

Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
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credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2708.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul „Extindere retea  
alimentare apa” in comuna  
LEHLIU, satele LEHLIU si  
SAPUNARI cu suma de  
500.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Necesitatea extinderii reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
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Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2709.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul  „Infiintare retea de  
canalizare menajera” in satul  
Dor Marunt, comuna Dor  
Marunt” cu suma de  
3.255.922,83 lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 

Necesitatea creării reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
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anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2710.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul „Extinderea retelei  
de distributie cu apa” in  
localitatea Dor Marunt si  
Ogorul, apartinatoare comunei  
Dor Marunt cu suma de  
5.130,32 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Necesitatea extinderii reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale  
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
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119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2711.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul  
„Infiintare sistem de alimentare  
cu apa” in localitatea Dalga,  
comuna Dor Marunt cu suma  
de 5.985,04 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Necesitatea extinderii reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
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reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2712.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul   
„Reabilitare si modernizare  
drumuri comunale de interes  
local” in comuna Dor Marunt”  
cu suma de 10.326,46 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Necesitatea extinderii reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1744 -

din Camera Deputaţilor şi Senat pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2713.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul   
„Modernizare drumuri de acces  

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
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unităţi ale administraţiei 
publice  

in comuna Dor Marunt, judet 
Calarasi” cu suma de 3.127,46  
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2714.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul „Extindere si  
reabilitare front captare si retea  
de distribtie apa potabila” în  
comuna Borcea cu suma de  
3.035  mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea creării reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1747 -

pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2715.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul   
„Alimentare cu apa in sistem  
centralizat si gospodarie de  
apa” comuna Ghirnogi  cu  
suma de 1.963 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea creării reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1750 -

2716.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul   
„Extindere si modernizare  
alimentare cu apa potabila in  
comuna Chiselet” cu suma de  
611 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea creării reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2717.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul  

Necesitatea creării reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

„Alimentare cu apa potabilă” in  
comuna Dorobantu” cu suma  
de 2.847.770 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rural.  
 
. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  
 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 

2718.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul    
„Alimentare cu apa” comuna  

Necesitatea creării reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
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unităţi ale administraţiei 
publice  

Frasinet cu suma de 2.245 mii  
lei   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2719.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul „Extindere si  
modernizare cu alimentare cu  
apa in comuna Fundeni” cu  
suma de 940 mii lei 

Necesitatea creării reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  
 

Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
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lei

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2720.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul   
„Retea alimentare cu apa” in 
comuna Galbinasi cu suma de  
1.879 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Continuare obiectiv de investitii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2721.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul „Extindere si  
reabilitare sistem alimentare cu  
apa in satele Artari, Vlaiculesti,  
Stefanesti si Satu Nou” cu  
suma 1.145 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Necesitatea creării reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
 
. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2722.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul „Extindere  
alimentare cu apa” în  comuna  
Sarulesti” cu suma de 821 mii  
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea creării reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1763 -

de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2723.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul „Alimentare cu apa  
potabila” in comuna Soldanu  
cu suma de 536 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea creării reţelei de  
apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de  locuire în mediul  
rural.  
 
. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2724.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul „Constructia unei  
platforme de depozitare si  
valorificare a deseurilor” in  
comuna Stefan-Voda cu suma  
de 700 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2725.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul „Sistem de  

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor. 
 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
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Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

canalizare si statie de epurare  
si tratarea apelor uzate” in  
comuna Ulmu, sat Ulmu cu suma 
de 2.100 lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1767 -

credite.

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2726.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul   
„Realizare a pistelor de  
biciclete” in Municipiul Olteniţa   
cu suna de 1.077.612 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Continuare obiectiv de investitii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Romania la 2 martie 2012. 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   

 
2727.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul   
„Sistem de canalizare” in  
satele Vilcelele si Floroaica cu  
suma 3.805 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2728.  Anexa nr.3/15/02  Necesitate. Solicitarea  Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul  
„Staţie de tratare a apei din  
furajele de mare adâncime” în  
comuna în Municipiul Olteniţa  
cu suma 9.903.229 lei    
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cetăţenilor.  
 
. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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2729.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru  
obiectivul  „Extindere retele de  
atribuţie apă potabilă” în 
Municipiul Olteniţa cu suma de  
960.855, 99 lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2730.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
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Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Călăraşi  pentru  
obiectivul „Extindere reţea de  
canalizare în zona de locuinţe”  
din Municipiul Olteniţa cu suma  
de  4.962.153, 39 lei   
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  
 

mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
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crt. 
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staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2731.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul  
„Reabilitarea termică” în 
Municipiul Olteniţa cu suma de   

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
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publice  2344625, 8 lei    
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
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şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 
 

2732.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Călăraşi  pentru obiectivul   
„Înfiinţare centru pentru servicii  
sociale” în Comuna Roseti cu  
suma de 523141,3 lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2733.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

 
Se propune suplimentarea  
sumei prevazute pentru judetul  
Calarasi pentru obiectivul  
“Reabilitare camin personae  
varstnice” in Municipiul  
Calarasi cu suma de 3.800.000  
mii lei. 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

2734.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea  
sumei prevazute pentru judetul  
Calarasi pentru obiectivul  
“Dotare camin cultural” in sat  
Gradistea cu suma de 243.999  
lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

2735.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

 
Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvoltării  
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 32000 mii lei pentru 
construirea unei instalaţii de 
telegondolă în  
staţiunea Muntele Mic, comuna  
Turnu Ruieni, judeţul Caraş –
Severin 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

timpul exerciţiului bugetar 

Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
prin bugetul MDRAP 

 

2736.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

 
Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvoltării  
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 36000 mii lei pentru 
construirea  
unei instalaţii de telegondolă în  
staţiunea Muntele Mic, comuna  
Zăvoi, judeţul Caraş – Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
prin bugetul MDRAP 

 

2737.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvoltării  
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 1250 mii lei pentru reabilitarea 
străzilor (5 km.) din comuna  
Doclin, judeţul Caraş – Severin. 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

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

 

 
2738.  Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvoltării  
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 1250 mii lei pentru reabilitarea 
străzilor (5 km.) din comuna  
Buchin, judeţul Caraş – Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

 

2739.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

 
Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvoltării  
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 1000 mii lei pentru construirea 
unui stadion comunal în comuna  
Marga, judeţul Caraş – Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor lucrari prin 
bugetul MDRAP 

2740.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Dezvoltării  
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 4000 mii lei pentru construirea 
unui sistem de alimentare cu apă 
comuna Garnic, judeţul Caraş –  
Severin 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 

 
2741.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “ Amenajare 
şanţuri pentru evacuarea apelor  
pluviale ”, comuna Valea 
Dragului,  
judeţul Giurgiu cu suma de  680  
mii lei.   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Zona inundabilă.   
Sursa de finanţare  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
2742.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Sistem integrat 
de canalizare şi staţie de epurare 
a  
apei”, comuna Vedea, judeţul  
Giurgiu cu suma de  7 580 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţie în derulare.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2743.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Alimentare cu  
apă”, comuna Hotarele, judeţul  
Giurgiu cu suma de   5 117 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Investiţie în derulare.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
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este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2744.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Construcţie 
Bază 
Sportivă”, comuna Hotarele,  
judeţul Giurgiu cu suma de   80 
mii  
lei.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Investiţie în derulare.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

s-a încheiat în anul 2012. 
 

2745.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Asfaltare 
drumuri  
comunale”, comuna Hotarele,  
judeţul Giurgiu cu suma de   410  
mii lei.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumurile săteşti sunt din  
pământ şi necesită viabilizare  
prin pietruire.  
Pe aceste drumuri este practic  
imposibil să se circule cu căruţa 
în anotimpurile de toamnă,  
iarnă, primăvară, dar cu atât 
mai  
mult nu se poate vorbi de  
intervenţia pompierilor sau a  
salvării.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2746.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Canalizare ape 
uzate menajere cu staţie de  
epurare”, comuna Hotarele, 
judeţul  
Giurgiu cu suma de  10 250 mii 
lei.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţie în derulare.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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2747.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Alimentare cu  
apă, canalizare şi staţie epurare”, 
comuna Găujani, judeţul Giurgiu 
cu  
suma de 1. 000 mii lei.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţie în derulare.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2748.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Bază Sportivă 
Multifuncţională Tip II”, comuna  
Găujani, judeţul Giurgiu cu suma 
de 400 mii lei.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Investiţie în derulare.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există bază legală de 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

2749.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Reabilitare 
Sală 
Sport la şcoala Găujani”, comuna 
Găujani, judeţul Giurgiu cu suma 
de 200 mii lei.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţie în derulare.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
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autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2750.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “ Extindere 
reţea  
alimentare cu apă”, comuna  
Vărăşti, judeţul Giurgiu cu suma 
de  
2 000 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţie în derulare.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale. 
 

2751.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Amenajare  
turism şi agrement balta 
Dobreni”,  
comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu 
cu  
suma de 200 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţie în derulare.  
Necesitatea creării condiţiilor de 
agrement, îmbunătăţirea calităţii 
mediului.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

-  
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2752.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Reţele de  
canalizare şi staţie de epurare a  
apei”, comuna Comana, judeţul  
Giurgiu cu suma de 2 000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţie în derulare.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2753.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Reţele de  
canalizare şi staţie de epurare a  
apei”, comuna Malu, judeţul  
Giurgiu cu suma de 8 907 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Investiţie nouă.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2754.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Sistem integrat 
de alimentare cu apă, sistem de  
canalizare şi staţie de epurare a  
apelor uzate”, comuna Colibaşi,  
judeţul Giurgiu cu suma de 200 
mii  
lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţie nouă.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
2755.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Giurgiu pentru obiectivul  
“Reabilitarea  Căminului  
Cultural”, comuna Găujani,  
judeţul Giurgiu, cu suma de  

Există numeroase solicitării din 
partea sătenilor.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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publice  600 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Publice 
 

respective 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

 
2756.  Anexa nr.3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “ Extindere 
reţea  
iluminat public”, comuna Vărăşti,  
judeţul Giurgiu cu suma de 200  
mii lei  
 

Scăderea infracţionalităţii în  
comuna şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii locuitorilor.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 - Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

2757.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Titlul VI. Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Titlul 51; Articolul 02; Alineat 21 

PÂRTIE DE SCHI 
„BELVEDERE” CEAHLĂU, în 
valoare de 42 000 mii lei - 
comuna CEAHLĂU, judeţul 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare a turismului. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Dezvoltarea zonei turistice în 
staţiunea Durău, comuna 
Ceahlău, jud. Neamţ 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţiile din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

 
2758.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
DOLJEŞTI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

- S.A.

- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

 
2759.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
POIENARI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

 
2760.  Anexa nr.3/15 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
TĂMĂŞENI, judeţul Neamţ 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 

- Sumele pentru programul  
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constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

 
2761.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
BÎRA, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 

- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
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sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

 
2762.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
SĂVINEŞTI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 

- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
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 poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

 
2763.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice Obiective 
(proiecte) de investiţii noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
MĂRGINENI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 

- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
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pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

 
2764.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
COSTIŞA, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 

- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
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Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

 
2765.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - 
comuna ROMÂNI, judeţul 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 

- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
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credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

 
2766.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
TAZLĂU, judeţul Neamţ 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 

- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
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autorităţilor publice locale. 

- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

2767.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
REDIU, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 

- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Detalierea sumelor pe 
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localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

2768.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
BOGHICEA, judeţul 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 

- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

2769.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
GÎDINŢI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 

- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
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ministrului.

2770.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
PÎNCEŞTI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 

- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
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2771.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
BOZIENI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 

- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
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2772. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
ONICENI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare - Derularea 
Programului Sali de sport se 
face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.818/2003 
privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
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Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2773. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
VALEA URSULUI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare - Derularea 
Programului Sali de sport se 
face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.818/2003 
privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
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pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2774. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
CORDUN, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
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pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2775. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
BÎRGĂUANI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare - Derularea 
Programului Sali de sport se 
face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.818/2003 
privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
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poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2776. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
VĂLENI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare - Derularea 
Programului Sali de sport se 
face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.818/2003 
privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
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sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2777. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -comuna 
BODEŞTI, judeţul 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare - Derularea 
Programului Sali de sport se 
face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.818/2003 
privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
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- 7 -

 
 

constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2778. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
RĂZBOIENI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-  Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2779. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
TUPILAŢI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2780. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice Obiective 
(proiecte) de investiţii noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
TRIFEŞTI, judeţul Neamţ  
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare - Derularea 
Programului Sali de sport se 
face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.818/2003 
privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2781. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
PĂSTRĂVENI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2782. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
ŢIBUCANI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare - Derularea 
Programului Sali de sport se 
face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.818/2003 
privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2783. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
GHINDĂOANI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2784. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
TIMIŞEŞTI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2785. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
PIPIRIG, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 15 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2786. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
VÂNĂTORI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 16 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2787. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
BICAZU ARDELEAN, judeţul 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 17 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2788. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
TARCĂU, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 18 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2789. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
ICUŞEŞTI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 19 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2790. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
GHERĂIEŞTI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 20 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2791. Anexa nr.3/15 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
SAGNA, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 21 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2792. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - oraş 
ROZNOV, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 22 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2793. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
ZĂNEŞTI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 23 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2794. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice Obiective 
(proiecte) de investiţii noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
PODOLENI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 24 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2795. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
CÎNDEŞTI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 25 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2796. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - 
comuna BORLEŞTI, judeţul 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 26 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2797. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
MOLDOVENI, judeţul Neamţ 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2798. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
SECUIENI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2799. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
BAHNA, judeţul 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2800. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
REDIU, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

2801. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
PIATRA ŞOIMULUI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
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2802. Anexa nr.3/15 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
DOCHIA, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Ridicarea gradului de civilizaţie 
la sat 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
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2803. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi 
canalizare a satelor; Capitolul 
5001, Grupa 51, Articolul 02, 
Alineatul 20 

Alocarea sumei de 7.000 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în localitatea 
RĂZBOIENI, comuna 
RĂZBOIENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 
locuitorilor din comună; Sursa 
de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale.  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
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reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 
 

2804. Anexa nr. 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 31, în lungime de 
2 km,  comuna BÂRGĂUANI, 
judeţul Neamţ 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

DC 31 este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2805. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Alocarea sumei de 3250 mii lei 
pentru refacerea podului de 30 

Motivaţia: Podul face legătura 
între localităţile OŞLOBENI şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
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Turismului Subprogramul 
privind poduri şi podeţe pe 
drumurile comunale şi săteşti 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

ML de peste pârâul CRACĂU din  
comuna BODEŞTI, loc. 
OŞLOBENI, judeţul Neamţ,  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

OŞLOBENI SUB PĂDURE, 
unde locuiesc 200 de familii; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

2806. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul 
privind poduri şi podeţe pe 
drumurile comunale şi săteşti 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1061 mii lei 
pentru refacerea podului de 12 
ML de peste pârâul RACILA din  
localitatea TAZLĂU, comuna 
TAZLĂU, judeţul Neamţ 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia: Asigură posibilităţi de 
circulaţie pentru 150 de familii 
care sunt izolate; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

rurală.  
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

2807. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul 
privind poduri şi podeţe pe 
drumurile comunale şi săteşti 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru refacerea podului de 
peste canal râu BISTRIŢA, cu o 
lungime de 30 ML, din localitatea 
SĂVINEŞTI, comuna 
SĂVINEŞTI, judeţul Neamţ 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: Asigură legătura între 
localităţile SĂVINEŞTI şi 
DUMBRAVA DEAL; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

2808. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
poduri şi podeţe pe drumurile 
comunale şi săteşti 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1807 mii lei 
pentru refacerea podului de 
peste pârâul IAPA, în lungime de 
50 ml, din  comuna PIATRA 
ŞOIMULUI, judeţul Neamţ  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Podul face legătura 
între localităţile IAPA şi 
DELENI; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
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publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

2809. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 31, în lungime de 
2 km,  comuna 
BĂRGĂOANI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 31 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2810. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 900 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 36, în lungime de 
0,9 km,  comuna BĂRGĂOANI, 
judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 36 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2811. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2300 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 182, în lungime de 
2,3 km,  comuna TUPILAŢI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Motivaţia: DC 182 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2812. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 

Alocarea sumei de 3000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 60, în lungime de 
3 km,  comuna BÂRA, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: DC 60 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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51; Articolul 01; Alineatul 3 amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rurală. respective 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2813. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul Alocarea sumei de 3000 mii lei Motivaţia: DC 61 este - Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 44 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 61, în lungime 
de 3 km,  comuna BOGHICEA, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

întrucât

 

 Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2814. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2750 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 178, în lungime de 
2,75 km,  comuna TĂMĂŞENI, 
judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 178 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
întrucât 

 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2815. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 8500 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 83, în lungime de 
8,5 km,  comuna 
ICUŞEŞTI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 83 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2816. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 8000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 81, în lungime de 
8 km,  comuna BOZIENI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivaţia: DC 81 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

- Se propune respingerea 
întrucât 

 Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2817. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 5000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 82A, în lungime de 
5 km,  comuna DOLJEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Motivaţia: DC 82A este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2818. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Alocarea sumei de 1500 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 25, în lungime de 
1,5 km,  comuna RĂZBOIENI, 
judeţul Neamţ  

Motivaţia: DC 25 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 50 -

drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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2819. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 5500 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS 995, DS 4490, DS 
2592, DS 215, în lungime de 5,5 
km,  comuna BOZIENI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DS 995, DS 4490, DS 
2592, DS 215 sunt 
impracticabile pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurala

-

Se propune respingerea 
întrucât  

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 52 -

nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2820. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3970 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 51, în lungime de 
3,97 km,  comuna CORDUN, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Motivaţia: DC 51 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurală

- Se propune respingerea 
întrucât 

 Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2821. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 54, în lungime de 
3 km,  comuna CORDUN, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 54 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurală

Se propune respingerea 
întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2822. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1200 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 178, în lungime de 
1,2 km,  comuna SAGNA, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 178 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurală

Se propune respingerea 
întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2823. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2600 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS, în lungime de 2,6 
km,  comuna SAGNA, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: DS este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
întrucât 

 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2824. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 

Alocarea sumei de 7000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 62, în lungime de 
7 km,  comuna STĂNIŢA, judeţul 

Motivaţia: DC 62 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
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modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate Capitolul 5001; 
Grupa 51; Articolul 01; Alineatul 
3 

Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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2825. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 4600 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 63, în lungime de 
4,6 km,  comuna STĂNIŢA, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 63 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
întrucât 

 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2826. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 

Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 5500 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 78, în lungime de 
5,5 km,  comuna VALEA 
URSULUI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 78 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
2827. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3900 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 77, în lungime de 
3,9 km,  comuna VALEA 
URSULUI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 77 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2828. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 4000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 68A, în lungime de 
4 km,  comuna PÂNCEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivaţia: DC 68A este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2829. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2100 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 72, în lungime de 
2,1 km,  comuna BOZIENI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Motivaţia: DC 72 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2830. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 21, în lungime de 
1 km,  comuna TAZLĂU, judeţul 
Neamţ 

Motivaţia: DC 21 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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2831. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2400 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 120, în lungime de 
2,4 km,  comuna TAZLĂU, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 120 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2832. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 4200 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 127, în lungime de 
4,2 km,  comuna PIATRA 
ŞOIMULUI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 127 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
întrucât  

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2833. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3130 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 104, în lungime de 
3,13 km,  comuna COSTIŞA, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 104 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2834. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3400 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 117, în lungime de 
3,4 km,  comuna COSTIŞA, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 117 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 69 -

stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

2835. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 4200 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 127, în lungime de 
4,2 km,  comuna PIATRA 
ŞOIMULUI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Motivaţia: DC 127 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei- 
 

2836. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Alocarea sumei de 6370 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 75, în lungime de 
6,37 km,  comuna ONICENI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia: DC 75 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Programele de dezvoltare rurală respective 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2837. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1600 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 273, în lungime de 
1,6 km,  comuna ROMÂNI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivaţia: DC 273 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport;  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurală

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
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stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2838. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 9400 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 159, în lungime de 
9,4 km,  comuna PIPIRIG, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 159 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurală

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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2839. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1380 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 113 A, în lungime 
de 1,38 km,  comuna 
BÂRGĂUANI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 113 A este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2840. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1240 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 114, în lungime de 
1,24 km,  comuna 
BÂRGĂUANI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: DC 114 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
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programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2841. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 6000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 19, în lungime de 
6 km,  comuna PĂSTRĂVENI, 
judeţul Neamţ . 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 19 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2842. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3900 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 21, în lungime de 
3,9 km,  comuna PĂSTRĂVENI, 
judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 21 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2843. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Alocarea sumei de 12400 mii lei 
pentru modernizarea şi 

Motivaţia: DC 146 este 
impracticabil pentru circulaţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

asfaltarea DC 146, în lungime de 
12,4 km,  comuna HANGU, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013  este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2844. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 4400 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 149, în lungime de 
4,4 km,  comuna HANGU, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: DC 149 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2845. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3200 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 145, în lungime de 
3,2 km,  comuna HANGU, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 145 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2846. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2300 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS, în lungime de 2,3 
km,  comuna VÂNĂTORI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DS este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2847. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Alocarea sumei de 1500 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL, în lungime de 1,5 
km,  comuna CEAHLĂU, judeţul 
Neamţ 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2848. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 800 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL, în lungime de 0,8 
km,  comuna CEAHLĂU, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
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ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2849. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1300 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL, în lungime de 1,3 
km,  comuna CEAHLĂU, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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2850. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3500 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 174, în lungime de 
3,5 km,  comuna GHINDĂOANI, 
judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 174 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2851. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 5800 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 21, în lungime de 
5,8 km,  comuna TIMIŞEŞTI, 
judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: DC 21 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport;  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi  Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
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programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2852. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1210 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 190, în lungime de 
1,21 km,  comuna FARCAŞA, 
judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 190 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurală

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2853. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1600 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS 215 (str. 
Progresului), în lungime de 1,6 
km,  comuna SĂBĂOANI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DS 215(str. 
Progresului) este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2854. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Alocarea sumei de 1760 mii lei 
pentru modernizarea şi 

Motivaţia: DS 846 (str. 
Luceafărului) este impracticabil 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

asfaltarea DS 846 (str. 
Luceafărului), în lungime de 
1,76 km,  comuna SĂBĂOANI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2855. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate Capitolul 5001; 
Grupa 51; Articolul 01; Alineatul 
3 

Alocarea sumei de 950 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS 1306 (str. 
Ciocârliei), în lungime de 0,95 
km,  comuna SĂBĂOANI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Motivaţia: DS 1306 (str. 
Ciocârliei) este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 105 -

credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2856. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1235 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS 4498 (str. Păcii), în 
lungime de 1,235 km, 
comuna SĂBĂOANI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DS 4498 (str. Păcii) 
este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2857. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 6400 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 98, în lungime de 
6,4 km,  comuna BAHNA, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 98 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2858. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Alocarea sumei de 4000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 101, în lungime de 
4 km,  comuna BAHNA, judeţul 
Neamţ 

Motivaţia: DC 101 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 109 -

drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2859. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 5000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 1029, în lungime 
de 5 km,  comuna BORLEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Motivaţia: DC 1029este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
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ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2860. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 800 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 889, în lungime de 
0,8 km,  comuna BORLEŞTI, 
judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 889 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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2861. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2500 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 120, în lungime de 
2,5 km,  comuna CÂNDEŞTI, 
judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 120 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2862. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 900 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS (str. 
Daradanea), în lungime de 0,9 
km,  comuna CÂNDEŞTI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: DS (str. 
Daradanea)este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
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programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2863. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS (str. Biserica 
Socea), în lungime de 0,7 km, 
comuna CÂNDEŞTI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DS (str. Biserica 
Socea) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2864. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS (str. Spre 
Pârloage), în lungime de 0,5 km, 
comuna CÂNDEŞTI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DS (str. Spre 
Pârloage) este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2865. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Alocarea sumei de 1050 mii lei 
pentru modernizarea şi 

Motivaţia: DS (str. Biserica 
Cândeşti) este impracticabil 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

asfaltarea DS (str. Biserica 
Cândeşti), în lungime de 1,05 
km,comuna CÂNDEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 122 -

propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2866. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3900 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 109, în lungime de 
3,9 km,comuna DOCHIA, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: DC 109 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2867. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS ( strada comunală 
nr.2), în lungime de 
0,4 km,comuna DOCHIA, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DS ( strada comunală 
nr.2) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurală

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2868. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS ( strada comunală 
nr.3), în lungime de 
0,4 km,comuna DOCHIA, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DS ( strada comunală 
nr.3) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurală

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2869. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS ( strada comunală 
nr.4), în lungime de 
0,4 km,comuna DOCHIA, judeţul 

Motivaţia: DS ( strada comunală 
nr.4) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2870. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS ( strada comunală 
nr.5), în lungime de 
0,4 km,comuna DOCHIA, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Motivaţia: DS ( strada comunală 
nr.5) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
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ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2871. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS ( strada comunală 
nr.6), în lungime de 
0,4 km,comuna DOCHIA, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DS ( strada comunală 
nr.6) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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2872. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 

Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS ( strada 
comunală nr.7), în lungime de 
0,4 km,comuna DOCHIA, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DS ( strada comunală 
nr.7) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2873. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS ( strada comunală 
nr.8), în lungime de 
0,4 km,comuna DOCHIA, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: DS ( strada comunală 
nr.8) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
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programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2874. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS ( strada comunală 
nr.9), în lungime de 
0,4 km,comuna DOCHIA, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DS ( strada comunală 
nr.9) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2875. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 7000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 537, în lungime de 
7 km,comuna 
MOLDOVENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 537 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2876. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Alocarea sumei de 2105 mii lei 
pentru modernizarea şi 

Motivaţia: DC 107 este 
impracticabil pentru circulaţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

asfaltarea DC 107, în lungime de 
2,1 km,comuna 
PODOLENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2877. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1600 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS (str. Sf. Treime), în 
lungime de 1,6 km,comuna 
PODOLENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: DS (str. Sf. Treime) 
este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2878. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1630 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS (str. A. I. Cuza), în 
lungime de 1,63 km,comuna 
PODOLENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DS (str. A. I. Cuza) 
este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2879. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1550 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS (str. Bociuleşti), în 
lungime de 1,55 km,comuna 
PODOLENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DS (str. Bociuleşti) 
este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2880. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Alocarea sumei de 1100 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS (str. Făget), în 
lungime de 1,1 km,comuna 
PODOLENI, judeţul Neamţ  

Motivaţia: DS (str. Făget) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2881. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1914 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS (str. Gării), în 
lungime de 1,914 km,comuna 
PODOLENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Motivaţia: DS (str. Gării) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
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ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2882. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 763 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS (str. Ion Creangă), 
în lungime de 0,763 km,comuna 
PODOLENI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Motivaţia: DS (str. Ion Creangă) 
este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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2883. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1525 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS (str. Libertăţii), în 
lungime de 1,525 km,comuna 
PODOLENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DS (str. Libertăţii) 
este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport;  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurală

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 153 -

acestora.

Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2884. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 917 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS (str. Stadionului), 
în lungime de 
0,917 km,comuna PODOLENI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: DS (str. Stadionului) 
este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
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programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2885. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 900 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS (str. Tineretului), în 
lungime de 0,9 km,comuna 
PODOLENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DS (str. Tineretului) 
este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2886. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate Capitolul 5001; 
Grupa 51; Articolul 01; Alineatul 
3 

Alocarea sumei de 1720 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS (str. Grădiniţei), în 
lungime de 1,72 km,comuna 
PODOLENI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Motivaţia: DS (str. Grădiniţei) 
este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2887. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Alocarea sumei de 1742 mii lei 
pentru modernizarea şi 

Motivaţia: DS (str. Bisericii) este 
impracticabil pentru circulaţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

asfaltarea DS (str. Bisericii), în 
lungime de 1,742 km,comuna 
PODOLENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2888. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1859 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS (str. Şesului), în 
lungime de 1,859 km,comuna 
PODOLENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: DS (str. Şesului) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2889. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2126 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS (str. Vatra Nouă 
nr. 1, nr.3, nr. 4, nr. 5, nr. 6), în 
lungime de 2,126  km,comuna 
PODOLENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DS (str. Vatra Nouă 
nr. 1, nr.3, nr. 4, nr. 5, nr. 6) 
este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2890. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 6000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 109, în lungime de 
6 km, oraş ROZNOV, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 109 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2891. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Alocarea sumei de 3850 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 108, în lungime de 
3,85 km, oraş ROZNOV, judeţul 
Neamţ 

Motivaţia: DC 108 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 166 -

drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2892. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1300 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Şcolii 
Chintinici), în lungime de 1,3 km, 
oraş ROZNOV, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Motivaţia: DL (str. Şcolii 
Chintinici) este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
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ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2893. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 600 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Ţărnii), în 
lungime de 0,6 km, oraş 
ROZNOV, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DL (str. Ţărnii) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 170 -

subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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2894. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1250 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Sub Deal), în 
lungime de 1,25 km, oraş 
ROZNOV, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Motivaţia: DL (str. Sub Deal) 
este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2895. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 950 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Trandafirilor), 
în lungime de 
0,95 km, oraş ROZNOV, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: DL (str. Trandafirilor) 
este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
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programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2896. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1080 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Gutuiului), în 
lungime de 1,08 km, oraş 
ROZNOV, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DL (str. Gutuiului) 
este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2897. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1618 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Islazului), în 
lungime de 1,618 km, oraş 
ROZNOV, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Motivaţia: DL (str. Islazului) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2898. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Alocarea sumei de 571 mii lei 
pentru modernizarea şi 

Motivaţia: DL (str. Preot Doloiu) 
este impracticabil pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

asfaltarea DL (str. Preot Doloiu), 
în lungime de 0,571 km, oraş 
ROZNOV, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2899. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 158, în lungime de 
2 km, comuna PIPIRIG, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: DC 158 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2900. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1900 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 106, în lungime de 
1,9 km, comuna ZĂNEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Motivaţia: DC 106 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurală

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2901. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 582 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Preot 
Macovei), în lungime de 0,582 
km, comuna SĂVINEŞTI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Motivaţia: DL (str. Preot 
Macovei) este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2902. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Alocarea sumei de 350 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Aleea 
Parcului), în lungime de 0,35 
km, comuna SĂVINEŞTI, 

Motivaţia: DL (str. Aleea 
Parcului) este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2903. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 493 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Tineretului), 
în lungime de 0,493 km, comuna 
SĂVINEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Motivaţia: DL (str. Tineretului) 
este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
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ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2904. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1500 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. 
Grădinarilor), în lungime de 1,5 
km, comuna SĂVINEŞTI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Motivaţia: DL (str. Grădinarilor) 
este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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2905. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 464 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Macului), în 
lungime de 0,464 km, comuna 
SĂVINEŞTI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DL (str. Macului) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2906. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Bistriţei), în 
lungime de 0,5 km, comuna 
SĂVINEŞTI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: DL (str. Bistriţei) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
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programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2907. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 667 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. General 
Bunis), în lungime de 0,667 km, 
comuna SĂVINEŞTI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DL (str. General 
Bunis) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2908. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1135 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Cracăului), în 
lungime de 1,135 km, comuna 
SĂVINEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DL (str. Cracăului) 
este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2909. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Alocarea sumei de 1200 mii lei 
pentru modernizarea şi 

Motivaţia: DC 15 este 
impracticabil pentru circulaţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

asfaltarea DC 15, în lungime de 
1,2 km, comuna ŢIBUCANI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2910. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1300 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 16, în lungime de 
1,3 km, comuna ŢIBUCANI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: DC 16 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2911. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 17, în lungime de 
0,5 km, comuna ŢIBUCANI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Motivaţia: DC 17 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2912. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 18, în lungime de 
1 km, comuna ŢIBUCANI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Motivaţia: DC 18 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2913. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Alocarea sumei de 2186 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 117, în lungime de 
2,186 km, comuna BÂRGĂUANI, 
judeţul Neamţ  

Motivaţia: DC 117 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurală

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

2914. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1400 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (Bodeşti de Jos), 
în lungime de 1,4 km, comuna 
BODEŞTI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurală

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
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ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2915. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1300 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (Biserica 
Oşloveni), în lungime de 1,3 km, 
comuna BODEŞTI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurală

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2916. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Alocarea sumei de 421 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (Pod Cracău), în 
lungime de 0,421 km, comuna 
BODEŞTI, judeţul Neamţ 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2917. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate Capitolul 5001; 
Grupa 51; Articolul 01; Alineatul 
3 

Alocarea sumei de 600 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (Pod Bodeşti), în 
lungime de 0,6 km, comuna 
BODEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2918. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Alocarea sumei de 1800 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (Almaş 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Complex), în lungime de 1,8 
km, comuna BODEŞTI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2919. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1370 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 10, în lungime de 
1,37 km, comuna GRUMĂZEŞTI, 
judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 10 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2920. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Alocarea sumei de 2676 mii lei 
pentru modernizarea şi 

Motivaţia: DC 9 este 
impracticabil pentru circulaţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

asfaltarea DC 9, în lungime de 
2,676 km, comuna 
GRUMĂZEŞTI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2921. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 855 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (Tronson 3), în 
lungime de 0,855 km, comuna 
GRUMĂZEŞTI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
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2922. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 435 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (Tronson 4) , în 
lungime de 0,435 km, comuna 
GRUMĂZEŞTI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
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-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2923. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 158, în lungime de 
2 km,  comuna PIPIRIG, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Motivaţia: DC 158 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 
repartizeaza pe judete suma 
prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
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atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2924. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 840 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Bisericii), în 
lungime de 0,84 km,  comuna 
GÎDINŢI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2925. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 710 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Şesului I), în 
lungime de 0,71 km,  comuna 
GÎDINŢI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 
repartizeaza pe judete suma 
prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2926. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 770 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Şesului II), în 
lungime de 0,77 km, comuna 
GÎDINŢI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2927. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1260 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Uzinei), în 
lungime de 1,26 km,  oraş 
BICAZ, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 

 
2928. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Apusului), în 
lungime de 0,15 km,  oraş 
BICAZ, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2929. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Alocarea sumei de 254 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Dimitrie 
Leonida), în lungime de 0,254 
km,  oraş BICAZ, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Programele de dezvoltare rurală se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2930. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 265 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Stejarului), în 
lungime de 0,265 km,  oraş 
BICAZ, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2931. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 

Alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Plutaşului), în 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

lungime de 0,3 km,  oraş BICAZ, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurală

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2932. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 180 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Vânătorilor), în 
lungime de 0,18 km,  oraş 
BICAZ, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2933. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Alocarea sumei de 281 mii lei 
pentru modernizarea şi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului Subprogramul privind
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

asfaltarea DL (str. Dumbravei), în 
lungime de 0,281 km,  oraş 
BICAZ, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2934. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1380 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL (str. Bistriţei), în 
lungime de 1,38 km,  oraş 
BICAZ, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
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2935. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1530 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 273, în lungime de 
1,53 km,  comuna 
ROMÂNI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 273 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
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-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2936. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1750 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL nr. 1, în lungime de 
1,75 km comuna ROMÂNI , 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 
repartizeaza pe judete suma 
prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
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atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2937. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1400 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL nr.2, în lungime de 
1,4 km, comuna ROMÂNI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2938. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1210 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL nr. 3, în lungime de 
1,21 km,  comuna 
ROMÂNI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 
repartizeaza pe judete suma 
prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2939. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2400 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DL nr. 4, în lungime de 
2,4 km,  comuna ROMÂNI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2940. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 9000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 91, în lungime de 
9 km,  comuna TRIFEŞTI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: DC 91 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2941. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3344 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 85, în lungime de 
9 km,  comuna SECUIENI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 85 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2942. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Alocarea sumei de 1865 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 180 ŞI dc 1815, în 
lungime de 9 km,  comuna 
VĂLENI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia: DC 180 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Programele de dezvoltare 
rurală. 

se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2943. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 453 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 34, în lungime de 
1,2 km,  comuna ŞTEFAN CEL 
MARE, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC 34 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2944. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 

Alocarea sumei de 2200 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC în lungime de 6,5 

Motivaţia: DC este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

km,  comuna HORIA, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurală

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2945. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 843 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 54 în lungime de 
0,5 km, DC 55 în lungime de 0,6 
km şi DC 93, în lungime de 
1,2 km,  comuna DULCEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC sunt 
impracticabile pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurală

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2946. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Alocarea sumei de 1232 mii lei 
pentru modernizarea şi 

Motivaţia: DC sunt 
impracticabile pentru circulaţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 255 -

Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

asfaltarea DC în lungime de 3,8 
km,  comuna RUGINOASA, 
judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

mijloacelor de transport; Sursa 
de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare rurală

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2947. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1910 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC  în lungime de 4,8 
km,  comuna BOTEŞTI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC sunt 
impracticabile pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
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2948. Anexa nr.3/15/01 - Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate Capitolul 5001; 
Grupa 51; Articolul 01; Alineatul 
3 

Alocarea sumei de 1076 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC, în lungime de 3,1 
km,  comuna FĂUREI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: DC sunt 
impracticabile pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
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-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2949. Anexa nr. 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 5000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 82A, în lungime de 
5 km,  comuna DOLJEŞTI, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

DC 82A este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 
repartizeaza pe judete suma 
prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
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atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2950. Anexa nr. 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1500 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 25, în lungime de 
1,5 km,  comuna RĂZBOIENI, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

DC 25 este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2951. Anexa nr. 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3970 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 51, în lungime de 
3,97 km,  comuna CORDUN, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

DC 51 este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 263 -

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 
repartizeaza pe judete suma 
prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2952. Anexa nr. 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1200 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 178, în lungime de 
1,2 km,  comuna SAGNA, judeţul 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

DC 178 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2953. Anexa nr. 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 

Alocarea sumei de 2600 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS, în lungime de 2,6 
km,  comuna SAGNA, judeţul 
Neamţ 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

DS este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
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5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2954. Anexa nr. 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 7000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 62, în lungime de 
7 km,  comuna STĂNIŢA, judeţul 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

DC 62 este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 
repartizeaza pe judete suma 
prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2955. Anexa nr. 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării 

Alocarea sumei de 4000 mii lei 
pentru modernizarea şi 

DC 68A este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

asfaltarea DC 68A, în lungime de 
4 km,  comuna PÂNCEŞTI, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

transport; avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 
 

2956. Anexa nr. 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2300 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DS, în lungime de 
2,3 km,  comuna VÂNĂTORI, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

DS este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 
repartizeaza pe judete suma 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 

 

 
2957. Anexa nr. 3/15/01 Alocarea sumei de 12400 mii lei DC 146 este impracticabil Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 146, în lungime de 
12,4 km,  comuna HANGU, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 

amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 

 

 
2958. Anexa nr. 3/15/01 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3000 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 60, în lungime de 
3 km,  comuna BÂRA, judeţul 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

DC 60 este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

repartizeaza pe judete suma 
prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
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2959. Anexa nr. 3/15/01 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 8500 mii lei 
pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 83, în lungime de 
8,5 km,  comuna 
ICUŞEŞTI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, 
Programele de dezvoltare 
rurală. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

DC 83 este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de 
transport; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 

-Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 

 

 
2960. Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind poduri şi 
podeţe pe drumurile comunale 
şi săteşti 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 02 

Alocarea sumei de 3250 mii lei 
pentru refacerea podului de 
30ML de peste pârâul CRACĂU 
din  comuna BODEŞTI, judeţul 
Neamţ 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivaţia: Podul face legătura
între localităţile OŞLOBENI şi 
OŞLOBENI SUB PĂDURE, - 

unde locuiesc 200 de familii; 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

- Totodata responsabilitatea 
stabilirii prioritatilor in 
realizarea obiectivelor de 
investitii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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 Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 

 
2961. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; Capitolul 5001, Grupa 
51, Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 6.873 mii lei 
pentru canalizare în localitatea 
SĂBĂOANI, comuna 
SĂBĂOANI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 
locuitorilor din comună; Sursa 
de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi suma 
de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

2962. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Alocarea sumei de 7.000 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 

Se propune respingerea 
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Turismului Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; Capitolul 5001, Grupa 
51, Articolul 02, Alineatul 20 

canalizare în localitatea GÎDINŢI, 
comuna GÎDINŢI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

locuitorilor din comună; Sursa 
de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

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

2963. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; Capitolul 5001, Grupa 
51, Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 11.625 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în localitatea 
MĂRGINENI, comuna 
MĂRGINENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 
locuitorilor din comună; Sursa 
de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
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împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
 
 

2964. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; Capitolul 5001, Grupa 
51, Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 7.292 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în localitatea 
ŢIBUCANI, comuna ŢIBUCANI, 
judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 
locuitorilor din comună; Sursa 
de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
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Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
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apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
 

2965. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; Capitolul 5001, Grupa 
51, Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 9.284 mii lei 
pentru canalizare şi staţie 
epurare în localităţile FARCAŞA, 
STEJARU şi 
FRUMOSU, comuna FARCAŞA, 
judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 
locuitorilor din comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
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apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi suma 
de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

2966. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, 
Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 10.540 mii lei 
pentru canalizare în localitatea 
CORDUN, comuna CORDUN, 
judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 
locuitorilor din comună; Sursa 
de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rurală. - Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi suma 
de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
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Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

2967. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; Capitolul 5001, Grupa 
51, Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 8.999 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în localitatea 
ROMÂNI, comuna ROMÂNI, 
judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 
locuitorilor din comună; Sursa 
de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare rurală

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
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baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
 
 

2968. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; Capitolul 5001, Grupa 
51, Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 7.895 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în localitatea PIPIRIG, 
comuna PIPIRIG, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 
locuitorilor din comună; Sursa 
de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Programele de dezvoltare rurală se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
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de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
 
 
 

2969. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; Capitolul 5001, Grupa 
51, Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 6.012 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în localităţile 
TĂMĂŞENI şi ADJUDENI, 
comuna TĂMĂŞENI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente 
locuitorilor din comună; Sursa 
de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 
Programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
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integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
 

2970. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
ONICENI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
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 modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2971. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
BOZIENI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2972. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
VALEA URSULUI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
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aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2973. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
PÂNCEŞTI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2974. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
BOGHICEA, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
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face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2975. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
BÎRA, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
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propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2976. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
DOLJEŞTI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
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administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2977. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
BÎRGĂUANI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2978. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
VĂLENI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
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şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2979. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
RĂZBOIENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
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va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2980. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
TIMIŞEŞTI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2981. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
VÂNĂTORI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2982. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
CEAHLĂU, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2983. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
HANGU, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2984. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
BICAZ CHEI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2985. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
POIENARI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
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întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2986. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
TARCĂU, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
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ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2987. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
SĂVINEŞTI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
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fiecărui obiectiv. 
 

2988. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
GHINDĂOANI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; Sursa de 
finanţare: din fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
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2989. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
PĂSTRĂVENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
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2990. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
COSTIŞA, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2991. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul Aşezământ cultural în valoare de Motivaţia: Ridicarea gradului de Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 317 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

1500 mii lei pentru comuna 
ROMÂNI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2992. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 318 -

Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

REDIU, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2993. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
TAZLĂU, judeţul Neamţ 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 319 -

de investiţii noi Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2994. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
ICUŞEŞTI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 320 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2995. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
SAGNA, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 321 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 
rurală. 

articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2996. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
PIPIRIG, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 322 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

programele de dezvoltare 
rurală. 

se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2997. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru oraş 
ROZNOV, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 323 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rurală. se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2998. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de 
investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
PODOLENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 324 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rurală. se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

2999. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
CÂNDEŞTI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 325 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rurală. se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

3000. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Obiective (proiecte) de 
investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
BORLEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 326 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rurală. se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

3001. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
PIATRA ŞOIMULUI, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 327 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rurală. se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

3002. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
MOLDOVENI, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 328 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rurală. se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

3003. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
MĂRGINENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 329 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rurală. se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

3004. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
DOCHIA, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 330 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rurală. se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

3005. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
SECUIENI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 331 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rurală. se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

3006. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
BAHNA, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 332 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rurală. se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

3007. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
865 mii lei pentru comuna 
HLĂPEŞTI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 333 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rurală. se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

3008. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1530 mii lei pentru comuna 
GIROV, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 334 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rurală. se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

3009. Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Obiective (proiecte) 
de investiţii noi 

Bazin de înot  în valoare de 
5000 mii lei pentru comuna 
SĂBĂOANI, judeţul Neamţ  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Comuna are peste 11.000 de 
locuitori. Un număr de peste 
3.000 de elevi învaţă în clasele 
I-XII. Motivaţia constă în 
dezvoltarea armonioasă a 
acestor tineri; 

Se propune respingerea 
întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 335 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin programele de 
dezvoltare rurală. 

respective 

 

3010. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
CEAHLĂU, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Ridicarea gradului de civilizaţie 
la sat; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 336 -

de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

3011. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
ONICENI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Ridicarea gradului de civilizaţie 
la sat; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 337 -

publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

3012. Anexa nr. 3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
BÎRGĂUANI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Ridicarea gradului de civilizaţie Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 338 -

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

3013. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
VÂNĂTORI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Ridicarea gradului de civilizaţie 
la sat; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia pentru evaluarea 
şi selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 339 -

Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute în 
ghidurile operaţionale specifice 
fiecărui obiectiv. 
 

3014. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; Capitolul 5001, Grupa 
51, Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 7.292 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în localitatea 
ŢIBUCANI, comuna 
ŢIBUCANI, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea unor condiţii de viaţă 
decente locuitorilor din comună; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
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şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
 

3015. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; Capitolul 5001, Grupa 
51, Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 9.284 mii lei 
pentru canalizare şi staţie 
epurare în localităţile FARCAŞA, 
STEJARU şi FRUMOSU, 
comuna FARCAŞA, judeţul 
Neamţ 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Asigurarea unor condiţii de viaţă 
decente locuitorilor din comună; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi suma 
de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
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administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3016. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; Capitolul 5001, Grupa 
51, Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 10.540 mii lei 
pentru canalizare în localitatea 
CORDUN, comuna CORDUN, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea unor condiţii de viaţă 
decente locuitorilor din comună; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
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apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi suma 
de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3017. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; Capitolul 5001, Grupa 
51, Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 8.999 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în localitatea 
ROMÂNI, comuna ROMÂNI, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Asigurarea unor condiţii de viaţă 
decente locuitorilor din comună; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. Autori: Comisia 
pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
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detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
 

3018. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă şi canalizare 
a satelor; Capitolul 5001, Grupa 
51, Articolul 02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 7.895 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în localitatea PIPIRIG, 
comuna PIPIRIG, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 
 

Asigurarea unor condiţii de viaţă 
decente locuitorilor din comună; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
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de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul 
de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 
 

3019. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Titlul VI. Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Titlul 51; Articolul 02; Alineat 21 

PÂRTIE DE SCHI în localitatea 
VULPĂŞEŞTI, comuna SAGNA, 
judeţul NEAMŢ, în valoare de 
700 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Dezvoltarea turismului în 
această zonă, beneficiari fiind 
locuitorii municipiului Roman şi 
cei din alte 30 de comune din 
apropiere 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
Sumele de la bugetul de stat 
pentru finanţarea proiectelor 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

de investiţii în turism se 
alocă, în limita fondurilor 
prevăzute anual cu această 
destinaţie, prin transferuri de 
la bugetul Ministerului 
Economiei către bugetele 
locale, pentru susţinerea 
financiară a autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
în completarea surselor 
proprii ale acestora, şi se 
defalcă prin ordin al 
ministrului economiei 

3020. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
6.210,00 mii lei pentru realizarea 
canalizării şi a staţiei de epurare. 
Comuna Andrid,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea canalizării şi a staţiei 
de epurare având în vedere 
necesitatea acestora în comună 
şi locurile de muncă ce vor fi 
create. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3021. Anexa nr. 3/15/02 Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

bugetului Ministerului cu suma de 
850 mii lei pentru reabilitarea 
drumului comunal DC 124 
Dindestiu Mic – Dindesti , km. 2 
+ 125 – km. 7 + 420. 
Comuna Andrid,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

amendamentului pentru 
reabilitarea drumului comunal 
întrucât investiţia este deja 
realizată în proporţie de 62%, 
dar nu poate fi finalizată din 
lipsă de finanaţare în localitatea 
Andrid. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3022. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 2.994,78 mii 
lei pentru realizarea Căminului 
cultural în localitatea Micula. 
Comuna Micula,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea Căminului Cultural 
având în vedere lipsa unui astfel 
de aşezământ cultural în 
localitate şi Programul Prioritar 
pentru Construirea de sedii 
pentru aşezăminte culturale în 
localităţile unde nu există 
asemenea instituţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3023. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 2.252,01 mii 
lei pentru reabilitarea unei săli 
multifuncţionale în localitatea 
Bercu Nou. 
Comuna Micula,   
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea sălii multifuncţionale 
având în vedere Programul 
Prioritar al Ministerului pentru 
Construirea de sedii pentru 
aşezăminte culturale în 
localităţile unde nu există 
asemenea instituţii precum şi 
pentru reabilitarea, 
modernizarea, dotarea şi 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale de drept public din 
mediul rural şi urban, cât şi 
locurile de muncă ce vor fi 
create prin acest proiect. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3024. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
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şi Administraţiei Publice 3.249,51 mii lei pentru 
modernizarea DC5 Valea Seacă-
Bocicău Tarna Mare. 
Comuna Tarna Mare,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

reabilitarea drumuli comunal 
având în vedere stadiul avansat 
de degradare al infrastructurii 
rutiere. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3025. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
1.337,76 mii lei pentru realizarea 
Căminului cultural în localitatea 
Valea Seacă. 
Comuna Tarna Mare,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea Căminului Cultural 
având în vedere lipsa unui astfel 
de aşezământ cultural în 
localitate şi Programul Prioritar 
pentru Construirea de sedii 
pentru aşezăminte culturale în 
localităţile unde nu există 
asemenea instituţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

timpul exerciţiului bugetar 
 

3026. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
449,82 mii lei pentru reabilitarea 
căminului cultural în localitatea 
Tarna Mare. 
Comuna Tarna Mare,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea Căminului Cultural 
având în vedere că proiectul a 
fost selectat în urma sesiunii de 
selecţie de la CNI din 15 iunie 
2011, urmând să primească 
finanţare, însă sumele nu au 
mai fost alocate şi Programul 
prioritar naţional pentru 
construirea de sedii pentru 
aşezăminte culturale  
în localităţile unde nu există 
asemenea instituţii, precum şi 
pentru reabilitarea, 
modernizarea, 
dotarea şi finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale de drept public  
din mediul rural şi mic urban. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3027. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
300 mii  lei pentru  realizarea 
continuarea lucrărilor de 
alimentare cu apă în localităţile 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere numărul de locuri de 
muncă create şi necesitatea  
acestor facilităţi în comună. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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comunei Bătarci. 
Comuna Bătarci,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3028. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
4.500 mii lei pentru realizarea 
reţelelor de canalizare, ape uzate 
menajere a localităţilor comunei 
Bătarci (Bătarci, Comlăusa, 
Sirlău şi Tămaşeni). 
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere numărul de locuri de 
muncă create şi necesitatea  
acestor facilităţi în comună. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3029. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
5.000 lei pentru modernizarea  
principalelor strazi din comuna 
Bătarci, prin asfaltare, şi anume 
strada Pădurii, strada Uliţa 
Satului, strada Nemţi din 
localitatea Bătarci şi drumul 
Şirlăului care face legatura dintre 
localitatea Comlăuşa si 
localitatea  Şirlău. 
Comuna Bătarci,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere stadiul avansat de 
degradare al infrastructurii 
rutiere. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3030. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
4.110 mii  lei pentru construirea 
unei Săli de sport în localitatea 
Bătarci. 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
comuna Bătarci are în 
componenţă 4 localităţi cu un 
număr de aprox. 700 copii şi o 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Comuna Bătarci,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

populaţie de 3.896 locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3031. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 80 mii lei 
pentru pietruirea a trei străzi din 
localitatea Prilog 
Comuna Oraşu Nou 
Judetul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL – PAUL MARIA 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
pietruirea celor trei străzi din 
localitatea Prilog întrucât 
acestea sunt într-o stare de 
degradare accentuată.   
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

3032. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
700 mii lei, pentru finalizarea 
lucrărilor de canalizare principală 
şi Staţie de epurare finanaţate în 
cadrul OG nr. 7/2006. 
Comuna Turţ 
Judetul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
lucrările au fost executate în 
proporţie de 85% şi a rămas de 
dat în funcţiune Staţia de 
epurare Turţ. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3033. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului, cu suma 
de 350.000  mii lei pentru 
înfiinţarea parcurilor de joacă 
pentru copii în cele patru localităţi 
ale comunei. 
Comuna Călineşti Oaş,  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere lipsa unor astfel de spaţii 
de joacă pentru copii şi impactul 
benefic asupra unor categorii 
sociale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3034. Anexa nr. 3/15/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineat 13 
Programe de dezvoltare, 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr. 3/15/02, cap. 
5001, grupa/titlul 55, art. 01, 
alineat 13, cu suma de 35.000 
mii lei pentru susţinerea 
producătorilor agricoli prin 
înfiinţarea unei reţele logistice 
teritoriale formate din unităţi care 
să dispună de tractoarele şi 
sisteme de maşini specifice 
zonelor pe care le deservesc. 
Ulterior, prestaţiile acestor centre 
vor fi acoperite financiar de către 
deţinătorii terenurilor, în raport cu 
un set de criterii rezonabile.  
 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
sprijină micii fermieri şi 
îmbunătăţeşte calitatea 
agriculturii româneşti, cu efecte 
pozitive asupra creşterii 
economice. Măsura a fost 
stabilită ca prioritară pentru 
economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada 
oct.-dec. 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

rezervă al Guvernului 

3035. Anexa nr. 3/15/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineat 13 
Programe de dezvoltare, 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr. 3/15/02, cap. 
5001, grupa/titlul 55, art. 01, 
alineat 13, cu suma de 350.000 
mii lei pentru susţinerea 
comunităţilor locale în realizarea 
de ştranduri termale de mici 
dimensiuni în vestul ţării (judeţele 
Timiş, Arad, Bihor şi Satu Mare), 
după modelul de succes al 
ştrandurilor termale locale din 
estul Ungariei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
valorifică unul din avantajele 
turistice ale României, 
contribuie la dezvoltarea 
economică a regiunilor 
menţionate şi are impact pozitiv 
asupra creşterii economice. 
Măsura a fost stabilită ca 
prioritară pentru economia 
românească în cadrul discuţiilor 
Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada 
oct.-dec. 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

3036. Anexa nr. 3/15/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineat 13 
Programe de dezvoltare, 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr. 3/15/02, cap. 
5001, grupa/titlul 55, art. 01, 
alineat 13, cu suma de 400.000 
mii lei pentru continuarea 
Programului „Primul Siloz”. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă şi 
sprijină agricultura românească. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3037. Anexa nr. 3/15/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineat 13 
Programe de dezvoltare, 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Anexa nr. 3/15/02, cap. 
5001, grupa/titlul 55, art. 01, 
alineat 13, cu suma de 25.000 
mii lei pentru dezvoltarea 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
reducerea şomajului în rândul 
tinerilor din mediul rural, sprijină 
agricultura românească şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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Programului Prima Fermă ECO 
de către tinerii sub 35 de ani din 
mediul rural, care înfiinţează o 
fermă bazată pe producerea de 
alimente bio.    
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

valorifică avantajul României de 
a produce alimente bio. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3038. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice - 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport cu suma 
de 2200 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
constructie sala de sport, 
comuna Grebanu, jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

timpul exerciţiului bugetar 
 

3039. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice - 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport cu suma 
de 2200 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
constructie sala de sport, 
comuna Luciu, jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3040. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice -  
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport cu suma 
de 2200 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
constructie sala de sport, 
comuna Maracineni, jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3041. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice - 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport cu suma 
de 2200 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
constructie sala de sport, 
comuna Vadu Pasii, jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3042. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice - 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport cu suma 
de 2200 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
constructie sala de sport, 
comuna Posta Calnau, 
jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3043. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice - 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport cu suma 
de 2200 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
constructie sala de sport, 
comuna Balta Alba, jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3044. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice - 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport cu suma 

Se solicită această sumă pentru 
constructie sala de sport, 
comuna Rîmnicelu, jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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de 1161 lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3045. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice - 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport cu suma 
de 1500 lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
constructie sala de sport în 
localitatea Berca, comuna 
Berca, jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3046. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 367 -

şi Administraţiei Publice si Administraţiei Publice - 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport cu suma 
de 450.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

constructie sala de sport, 
comuna Săpoca, jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3047. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice - 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport cu suma 
de 700.000 lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
constructie sala de sport, sat 
Smîrdan, comuna Brădeanu, 
jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

 

3048. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice - 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport cu suma 
de 513.840 lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
proiectare şi execuţie Bază 
Sportivă Multifuncţională – 
Model II, Comuna Balta Albă, 
jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3049. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 150 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Se solicită această sumă pentru 
realizare PUG com. Breaza, jud. 
Buzău  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3050. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  cu 
suma de 200 mii lei.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită această sumă pentru 
extindere reţea apă, comuna 
Breaza, jud.Buzău  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3051. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice   cu 
suma de 350 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită această sumă pentru 
amenajare foraj apă, comuna 
Largu, jud.Buzău  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3052. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  cu 
suma de 200 mii lei.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită această sumă pentru 
extindere retea electrică, sat 
Căpătâneşti, comuna 
Mărăcineni, jud.Buzău  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3053. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  cu 
suma de 150 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicită această sumă pentru 
extindere retea apă, sat 
Costomiru, comuna Pardoşi, 
jud.Buzău  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3054. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 110 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită această sumă pentru 
realizare PUG com. Pănătău, 
jud. Buzău  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3055. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului cu suma de 60 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită această sumă pentru 
construire foraj de apă, com. 
Podgoria, jud. Buzău  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3056. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 480 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită această sumă pentru 
înfiinţare sistem alimentare cu 
apă potabilă Nişcov – 
Cârlomăneşti – Mierea, com. 
Verneşti, jud.Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3057. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice  cu 
suma de 400 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită această sumă pentru 
extindere sistem de alimentare 
cu apă Focşănei-Stănceşti-
Scurteşti, com. Vadu Paşii, jud. 
Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3058. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice - cu 
suma de 1000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită această sumă pentru 
reabilitare si extindere sala de 
sport, com. Pogoanele, jud. 
Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3059. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 5.000 mii lei . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Se solicită această sumă pentru 
construcţie podul de la Vadu 
Pasii, com. Vadu Paşii, 
jud.Buzău  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3060. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 200 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită această sumă pentru 
finalizare punte auto Zărneşti - 
Slănic Vlădeni, com. Cernăteşti, 
jud. Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3061. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 200 mii lei. 
 

Se solicită această sumă pentru 
finalizare punte auto Aldeni-
Manasia, com. Cernăteşti, jud. 
Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 375 -

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

rezervă al Guvernului  potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3062. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 700 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită această sumă pentru 
finalizare punte auto Aldeni, 
com. Cernăteşti, jud. Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3063. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 100 mii lei.  

Se solicită această sumă pentru 
asfaltare DC 25 – 600 m, com. 
Largu, jud. Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

rezervă al Guvernului  fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3064. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 210 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită această sumă pentru 
modernizare DC 182, com. 
Odăile, jud. Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3065. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 

Se solicită această sumă pentru 
proiectare drum comunal DC 
148, com.Podgoria, jud. Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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de 700 mii lei.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3066. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 300 mii lei . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită această sumă pentru 
asfaltare străzi sat Săhăteni, 
com. Săhăteni, jud. Buzău. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3067. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se solicită această sumă pentru 
reabilitare DC 60, com. Ziduri, 

Se propune respingerea 
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şi Administraţiei Publice şi Administraţiei Publice cu suma 
de 120 mii lei . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3068. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice – PNDI 
cu suma de 28800000 euro . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită această sumă pentru 
reabilitare 180km drum de 
interes local, jud. Buzau 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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3069. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 80.000 euro. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită această sumă pentru 
realizare lucrari cadastru (si 
care vor sta la baza 
reactualizarii PUG-urilor) in 80 
de comune din judetul Buzau. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3070. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 3.450.000 euro. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
modernizare tronson drum 203k 
intre Manzalesti-Gura 
Teghii(importanta turistica), jud. 
Buzau 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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3071. Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 800.000 euro. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită această sumă pentru 
extindere apa in intravilanul 
comunelor Chiojdu, Catina, 
Nehoiu pentru dezvoltarea 
pensiunilor agro-turistice, jud. 
Buzau 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3072. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 12.000.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea reţelei de canalizare 
în Comuna Glodeanu Sărat, jud. 
Buzău. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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din Camera Deputatilor si Senat 
 

timpul exerciţiului bugetar 
 

3073. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 72.000.000 lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realiyare lucrări de canalizare 
Cilibia-Mînzu-Movila, com. 
Cilibia, jud. Buzău 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3074. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 2000 lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare 
din satul Poşta Cîlnău, com. 
Poşta Călnău, jud. Buzău. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3075. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 8.948.520 lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
înfiinţarea reţelei publice de 
canalizare şi staţie de epurare 
pentru satele Lunca Jariştei şi 
Muşceluşa, com. Siriu, jud. 
Buzău  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3076. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de1500 lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea lucrărilor de 
construire a podului 
Pătârlagele-Pănătău, jud. 
Buzău 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3077. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 9161 lei. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construcţie reţea de canalizare 
şi epurare a apelor uzate din 
com. Săpoca, jud. Buzău 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3078. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 1700 lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asfaltarea pe o distanţă de 3km 
a drumului judeţean DJ 116 
Nicoleşti-DN 22, com. Puieşti, 
jud. Buzău 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3079. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 21154,49 lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea uni număr de 128 
de locuinţe sociale în mun. 
Râmnicu Sărat, jud. Buzău, 
destinate categoriilor de 
eprsoane al căror venit net lunar 
pe membru de familie se 
situează cu 20% sub limita 
minimă de venit şi altor categorii 
de persoane. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3080. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 100 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
amenjarea de parcări 
rezidenţiale, locuri de joacă şi 
parcuri în mun. Râmnicu Sărat, 
jud. Buzău 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3081. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
de 400 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea unui sistem de 
irigatii in comuna Maracineni, 
jud. Buzău 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3082. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 1500 mii lei 
pentru creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de 
locuinţe în Municipiul Craiova, 
judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Suma propusă este necesară 
pentru a asigura cofinanţarea 
proiectului european întocmit de 
Primăria Municipiului Craiova 
pentru izolarea termică a 
blocurilor din Municipiul 
Craiova.  
Obiectivul de investiţii este în 
faza de finalizare a studiului de 
fezabilitate şi a proiectului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

tehnic. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3083. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 351 mii lei 
pentru cofinanţarea lucrărilor la 
reţeaua de apă şi canalizare din 
Municipiul Craiova, judeţul Dolj. 
Proiectul priveşte introducerea 
apei şi canalizarea în cartierele 
Bariera Vâlcii şi Romaneşti. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii în 
Municipiul Craiova prin 
asigurarea condiţiilor 
elementare de trai şi anume apă 
şi canalizare.
Obiectiv de investiţii început în 
anul 2012 conform master 
planului de apă de la nivelul 
judeţului Dolj.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

3084. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP-Anexa 3/15 cu 
suma de 194 mii lei pentru 
cofinanţarea 
proiectului"Reabilitarea 
infrastructurii rutiere din zona N-
V a polului de creştere din 
Municipiul Craiova, judeţul Dolj, 
în vederea fluidizării traficului în 
zona metropolitană Craiova- 6 
străzi" 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru realizarea unui trafic în 
condiţii de siguranţă.
Obiectivul de investiţii este în 
faza de execuţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3085. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP-Anexa 3/15/02 
cu suma de 2174 mii lei pentru 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru creşterea gradului de 
siguranţă în trafic şi creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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 cofinanţarea proiectului european 
"Modernizarea infrastructurii de 
transport în comun pentru 
fluidizarea traficului forţei de 
muncă între cele două platforme 
industriale ale polului de creştere 
din Municipiul Craiova, judeţul 
Dolj " 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

calităţii vieţii.
Obiectivul de investiţii este în 
faza de execuţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3086. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 21.500 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii "Drum Judeţean - 
643 A - comuna Murgaşi, judeţul 
Dolj - 10,7 km - sat Balota- sat 
Veleşti" 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a asigura un trafic în 
condiţii de siguranţă şi mai ales 
pentru a menţine traficul 
deschis pe toată durata anului, 
având în vedere că în timpul 
iernii drumul devine 
impracticabil şi este închis 
pentru mijloacele auto de 
transport.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectivul de investiţii care are 
deja întocmit studiu de 
fezabilitate şi proiectul tehnic .
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3087. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 304 mii lei 
pentru reabilitarea şi dotarea 
Căminului Cultural din comuna 
Mischii, judeţul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru creşeterea gradului de 
educaţie şi cultură în mediul 
rural .
Obiectivul de investiţii este în 
faza de licitaţie pentru 
desemnarea constructorului.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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din Senat şi Camera Deputaţilor 
3088. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP-Anexa 3/15/02 
cu suma de 1068 mii lei pentru 
realizarea drumului de 
exploataţie agricolă din comuna 
Mischii, judeţul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru asigurarea unui trafic în 
condiţii de siguranţă în comuna 
Mischii.  
Suma este necesară pentru 
cofinanţarea proiectului 
dobândit pe măsura 125.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3089. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP-Anexa 3/15 cu 
suma de 360 mii lei pentru 
cofinanţarea lucrării de reparaţie 
la Căminul Cultural Murgaşi şi 
dotarea cu echipament cultural, 
comuna Murgaşi, judeţul Dolj.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru asigurarea 
învăţământului în condiţii 
civilizate.  
Obiectivul de investiţii este în 
faza de începere a lucrărilor în 
2013. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3090. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 598,390 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii "Canalizare şi staţie 
de epurare în comuna Breasta, 
judeţul Dolj" 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai şi anume apă 
şi canalizare.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de execuţie .
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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3091. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 270,661 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii "Extinderea reţelei de 
alimentare cu apă în satele 
Călăraşi şi Sărata, comuna 
Călăraşi, judeţul Dolj" 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai şi anume apă 
şi canalizare.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de execuţie .
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3092. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 311,428 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii "Alimentare cu apă în 
satul Puţuri, comuna Castranova, 
judeţul Dolj" 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai şi anume apă 
şi canalizare.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de execuţie .
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernuluii sau 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

realocări de pe alte proiecte 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3093. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 1793,130 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii "Reţea de canalizare 
şi staţie de epurare ape uzate în 
comuna Cetate, judeţul Dolj" 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai şi anume apă 
şi canalizare.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de execuţie .
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

3094. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 1003 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii "Alimentare cu apă în 
sistem centralizat al comunei 
Daneţi, judeţul Dolj" 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai şi anume apă 
şi canalizare.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de execuţie .
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3095. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 1726 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii "Alimentare cu apă în 
sistem centralizat al comunei 
Galiciuica, judeţul Dolj" 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai şi anume apă 
şi canalizare.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de execuţie .
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernuluii sau 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

realocări de pe alte proiecte 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3096. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 3716,336 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii "Canalizare şi staţie 
de epurare în comuna Ghindeni, 
judeţul Dolj" 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai şi anume apă 
şi canalizare.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de execuţie .
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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- 396 -

Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

3097. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 1101,220 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii "Alimentare cu apă în 
comuna Giurgiţa, judeţul Dolj" 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai şi anume apă 
şi canalizare.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de execuţie .
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3098. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 353 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii "Construire pod pârâu 
Mereţel"-comuna Predeşti, 
judeţul Dolj" 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai şi anume apă 
şi canalizare.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de execuţie .
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  sau 
realocări de pe alte proiecte 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

 principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3099. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 2169 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii "Alimentare cu apă în 
satele Rojişte şi Tâmbureşti, 
comuna Rojişte, judeţul Dolj" 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai şi anume apă 
şi canalizare.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de execuţie .
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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din Senat şi Camera Deputaţilor 
3100. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 245,730 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii "Construire poduri în 
comuna Secu, judeţul Dolj" 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai şi anume apă 
şi canalizare.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de execuţie .
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3101. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 578,290 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii "Alimentare cu apă a 
localităţii Secui, comuna Teasc, 
judeţul Dolj" 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai şi anume apă 
şi canalizare.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de execuţie .
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3102. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 34.400 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii "Proiect de creare a 
centurii ocolitoare a Municipiului 
Băileşti, varianta vestică-
racordarea la drumul expres 
Craiova-Calafat (pod)", 
Municipiul Băileşti, judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru programul de deviere al 
traficului greu şi creşterea 
gradului de siguranţă în trafic.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de execuţie .
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

3103. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 200 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii de cofinanţare ADR 
"Proiectare, reabilitare şi 
modernizare Cămin Cultural - 
Constantin Argetoianu", comuna 
Breasta, judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru creşeterea gradului de 
educaţie şi cultură în mediul 
rural .
Obiectivul de investiţii este în 
faza de licitaţie .
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3104. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 1300 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii de cofinanţare pentru 
TVA-Masura 1.2.5.A 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii agricole de 
exploataţie. 
Obiectivul de investiţii este în 
fază de execuţie.

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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"Îmbunătăţirea infrastructurii 
agricole de exploataţie", comuna 
Goieşti, judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3105. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 2700 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii  "Canalizare şi 
asfaltare", comuna Izvoare, 
judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii. 
Obiectivul de investiţii este în 
fază de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

timpul exerciţiului bugetar 
 

3106. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 8000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii de cofinanţare  "Drum, 
apă, Cămin Cultural", comuna 
Verbiţa, judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii. 
Obiectivul de investiţii este în 
fază de execuţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3107. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 4600 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai.

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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investiţii  "Alimentare cu apă", 
comuna Predeşti, judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectivul de investiţii este în 
fază de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3108. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 6500 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii  "Canalizare în satul 
Daneţi", comuna Daneţi, judeţul 
Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

 

3109. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 5600 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii  "Înfiinţare, realizare 
alimentare cu apă în sistem 
centralizat pentru satele Branişte, 
Locusteni, Brabeţi", comuna 
Daneţi, judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3110. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 6500 mii lei 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 pentru realizarea obiectivului de 
investiţii  "Canalizare în satele 
Brabeţi, Branişte, Locusteni", 
comuna Daneţi, judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

elementare de trai.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3111. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 8400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii  "Asfaltare Drum 
Comunal A38 5614 m", comuna 
Daneţi, judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv de investiţii necesar a 
se realiza datorită stării precare 
a sistemului rutier care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
acest drum. 
Obiectivul de investiţii este în 
faza de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3112. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 9200 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii  "Asfaltare Drum 
Comunal 607B", comuna 
Predeşti, judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar a 
se realiza datorită stării precare 
a sistemului rutier care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
acest drum. 
Obiectivul de investiţii este în 
faza de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

 

3113. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP-Anexa 3/15/02 
cu suma de 1400 mii lei pentru 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru asigurarea 
învăţământului în condiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 realizarea obiectivului de investiţii  
"Grădiniţă cu trei săli de clasă", 
comuna Predeşti, judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

civilizate.  
Obiectivul de investiţii este în 
faza de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3114. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 9200 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii  "Canalizare şi staţie de 
epurare", comuna Predeşti, 
judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

timpul exerciţiului bugetar 
 

3115. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 10750 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii  "Modernizare străzi şi 
grădiniţă", comuna Ghindeni, 
judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3116. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 4150 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai.

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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investiţii  "Alimentare cu apă", 
comuna Întorsura, judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectivul de investiţii este în 
fază de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3117. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 1700 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii  "Modernizare Drum 
Comunal DC 101 Sălcuţa- 
Tencănău" comuna Sălcuţa, 
judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Obiectiv de investiţii necesar a 
se realiza datorită stării precare 
a sistemului rutier care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
acest drum. 
Obiectivul de investiţii este în 
faza de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 



 
 
Nr. 
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Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

 

3118. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 256,600 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii  "Construire bază 
sportivă multifuncţională" 
comuna Argetoaia, judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru creşeterea 
competitivităţii elevilor sportivi.
Obiectivul de investiţii este în 
faza de execuţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3119. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 414,880 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru creşeterea 
competitivităţii elevilor sportivi.
Obiectivul de investiţii este în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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crt. 
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de investiţii  "Bază sportivă 
multifuncţională tip II în satul 
Bărboi " comuna Greceşti, 
judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

faza de execuţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3120. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 262,210 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii  "Bază sportivă  " 
comuna Întorsura, judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru creşeterea 
competitivităţii elevilor sportivi.
Obiectivul de investiţii este în 
faza de execuţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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crt. 
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Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3121. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15/02 cu suma de 387,075 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii  "Construire bază 
sportivă multifuncţională" 
comuna Secu, judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru creşeterea 
competitivităţii elevilor sportivi.
Obiectivul de investiţii este în 
faza de execuţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3122. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 190 mii lei 
pentru reabilitarea sălii de sport a 
Colegiului Naţional Nicolae 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru creşterea competitivităţii 
elevilor sportivi având în vedere 
că liceul are profil sportiv şi a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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Titulescu al Municipului Craiova, 
judeţul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

obţinut multiple premii atât la 
nivel naţional cât şi 
internaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3123. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 6672 mii lei 
pentru cofinanţarea proiectului 
"Amenajare parcare subterană în 
zona Teatrului Naţional 
(proiectare+asistenţă 
tehnică+execuţie) ", Municipiul 
Craiova, judeţul Dolj.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru creşterea numărului de 
parcări în centrul Municipiului 
Craiova. 
Obiectivul de investiţii este în 
faza de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 



 
 
Nr. 
crt. 
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Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

 

3124. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru reabilitarea şi amenajarea 
infrastructurii din centrul istoric şi 
implicit pentru creşterea calităţii 
vieţii. 
Obiectivul de investiţii este în 
faza de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru creşterea calităţii vieţii 
pentru persoanele vârstnice.
Obiectivul de investiţii este în 
faza de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3125. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 4500 mii lei 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru fluidizarea traficului în 

Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 
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Anexa nr.3/15 
 

pentru cofinanţarea proiectului 
"Pasaj denivelat subteran din 
Municipiul Craiova, judeţul Dolj"  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Municipiul Craiova.
Obiectivul de investiţii este în 
faza de execuţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3126. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2312 mii lei 
pentru cofinanţarea proiectului 
"Centru de dezvoltare 
tehnologică şi de excelenţă în 
afaceri din Municipiul Craiova, 
judeţul Dolj"  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru susţinerea mediului de 
afaceri şi implicit crearea de noi 
locuri de muncă în Municipiul 
Craiova. 
Obiectivul de investiţii este în 
faza de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

timpul exerciţiului bugetar 
 

3127. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 946 mii lei 
pentru cofinanţarea proiectului 
"Centru de sprijin al IMM-urilor şi 
Instituţiilor de Cercetare şi 
Inovare din Municipiul Craiova, 
judeţul Dolj"  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru susţinerea IMM-urilor şi 
creşterea competitivităţii prin 
implicarea Instituţiilor de 
Cercetare şi Inovare.
Obiectivul de investiţii este în 
faza de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3128. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 989 mii lei 
pentru cofinanţarea proiectului 
"Business Centre Sud Craiova" 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru încurajarea mediului de 
afaceri şi pentru crearea de noi 
locuri de muncă.

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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din Municipiul Craiova, judeţul 
Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Suma este necesară în faza de 
execuţie şi asistenţă tehnică ce 
va începe în 2013.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3129. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 160 mii lei 
pentru realizarea cofinanţării la 
parcul energetic fotovoltaic din 
comuna Mischii, judeţul Dolj, 
obiectiv ce urmează a fi realizat 
pe măsura 42.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru crearea de locuri de 
muncă, reducerea cheltuielilor 
în comuna Mischii.. 
Obiectivul de investiţii este în 
faza de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

 

3130. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 189 mii lei 
pentru realizarea cofinanţării la 
construirea grădiniţei cu program 
normal din satul Bulzeşti, 
comuna Bulzeşti, judeţul Dolj.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru asigurarea 
învăţământului în condiţii 
civilizate.  
Obiectivul de investiţii este în 
faza de începere a lucrărilor în 
2013. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3131. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 189 mii lei 
pentru realizarea cofinanţării la 
reabilitarea, extinderea Scolii cu 
clasele I-VIII Marin Sorescu din 
comuna Bulzeşti, judeţul Dolj.  

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru asigurarea 
învăţământului în condiţii 
civilizate.  
Obiectivul de investiţii este în 
faza de lucrări.

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3132. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 192 mii lei 
pentru reabilitarea dispensarului 
uman în comuna Bulzeşti, judeţul 
Dolj.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru creşterea calităţii actului 
medical  
Obiectivul de investiţii este în 
faza de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

3133. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 280 mii lei 
pentru lucrări de reparaţii la 
dispensarul medical din comuna 
Murgaşi, judeţul Dolj.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru creşterea calităţii actului 
medical. 
Obiectivul de investiţii este în 
faza de începere a lucrărilor în 
2013. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3134. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii lei 
pentru  proiectului "Înfiinţare 
cămin pentru persoane vârstnice 
", comuna Daneţi, judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru creşterea calităţii vieţii 
pentru persoanele vârstnice.
Obiectivul de investiţii este în 
faza de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3135. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 2000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii  "Reabilitare 
dispensar", comuna Ghindeni, 
judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii 
prin asigurarea condiţiilor 
elementare de trai.
Obiectivul de investiţii este în 
fază de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3136. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1800 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru îmbunătăţirea activităţii 
administraţiei publice locale.

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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 investiţii "Construire sediu 
primărie " în comuna 
Castranova, judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectivul de investiţii este în 
faza de licitaţie .
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau 
realocări de pe alte proiecte. 
 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3137. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 3200 mii lei 
pentru realizarea studiului de 
fezabilitate şi proiectului tehnic la 
un nou stadion municipal cu 
30000 de locuri în Municipiul 
Craiova, judeţul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru asigurarea dezvoltării în 
condiţii moderne a instruirii 
sportive în Municipiul Craiova.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

timpul exerciţiului bugetar 
 

3138. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2500 mii lei 
pentru execuţia unui adăpost 
canin administrat de Municipiul 
Craiova, judeţul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru creşterea securităţii 
cetăţenilor din Municipiul 
Craiova prin reducerea 
numărului de câini.
Obiectivul de investiţii este în 
faza de începere a lucrărilor.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3139. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 10.950 mii 
lei pentru cofinanţarea 
proiectului"Amenajarea şi 
revitalizarea centrului istoric din 
Municipiul Craiova, judeţul Dolj"  

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru reabilitarea şi 
amenajarea infrastructurii din 
centrul istoric şi implicit pentru 
creşterea calităţii vieţii.
Obiectivul de investiţii este în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu 
Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-
Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

faza de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3140. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu  suma 751 mii lei 
pentru consolidare bloc locuinte 
str. Nicolae Titulescu nr. 3, Mun 
Roman, Jud. Neamţ 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Elena Udrea şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

  
Proiectul este în derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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din Camera Deputatilor si Senat 
 

3141. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu  suma 6.580 mii lei 
pentru modernizare arteră 
Roman Est DJ-277-DN2, Mun 
Roman, Jud. Neamţ 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Elena Udrea şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3142. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu  suma 2056 mii lei 
pentru extindere reţele de apă 
canal , Mun Roman, Jud. Neamţ 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Elena Udrea şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 
 

 

3143. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Capitolul 70.00, Grupa 51, Titlul 
VI  
Transferuri între unitaţi ale 
administraţiei publice  

Finanţare proiect „Construire 
locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii, Roman” în valoare de 
3.000 mii lei, localitatea Roman, 
Jud. Neamţ 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Elena Udrea şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Motivaţia: Cererea de locuinţe 
pentru tineri în regim ANL este 
foarte mare şi se impune 
finanţarea unui nou proiect în 
acest sens. 
Sursa de finanţare: fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru programul 
naţional de „Construire de 
locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii”. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

- Obiectivele de investiţii noi 
se cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit 
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prevederilor alin. (1) al art. 43 
al Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite 
 

3144. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
2.000.000 lei pentru asfaltare şi 
modernizare a 4,5 km străzi 
auxiliare  
Oraşul Găeşti ,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asfaltare şi modernizare a 4,5 
km străzi auxiliare, întrucât 
există străzi neasfaltate în 
oraşul Găeşti, iar bugetul local 
nu poate suporta această 
investiţie. Investiţia este 
necesară pentru dezvoltarea 
economică şi socială a oraşului. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Iulian Vladu. 
Deputat Florin Popescu 
Senator Ovidiu Isaila 
Si Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 
   

Publice Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3145. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului  primăriei comunei 
Boldeşti Grădiştea, jud.Prahova 
cu suma de 150 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Stadiu avansat de degradare  
Sursa de finanţare : 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
 

3146. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 10 mii lei 
pentru Grădiniţa nr.241- 
Peştişorul de Aur, str. Patulului 
nr.2, sector 3, Bucureşti 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Stadiu de degradare al sălii de 
festivităţi şi necesar dotare 
echipament birotică. 
Sursa de finanţare : 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 

3147. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 2900 mii lei pentru Canalizare 
si staţie de epurare ape uzate 
menajere în satul Brătuia, 
comuna 
Dăneşti, judeţul Gorj . 

Locuitorii comunei respective 
nu au retea de canalizare. 
Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de 
canalizare 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice. 
 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3148. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 976 mii lei pentru Extindere 
captare şi aducţiune apă şi 
amplificare gospodărie apă în 
comuna Leleşti, judeţul Gorj . 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3149. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/15 
 

Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 842 mii lei pentru Extindere 
captare şi aducţiune apă din 
punctul Smârc, comuna Leleşti, 
judeţul Gorj . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3150. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 2900 mii lei pentru Canalizare 
si 
staţie de epurare ape uzate 
menajere în satul Tirculeşti, 
comuna Dăneşti, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Locuitorii comunei respective nu 
au retea de canalizare. 
Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de 
canalizare 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

3151. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 2670 mii lei pentru Canalizare 
si 
staţie de epurare ape uzate 
menajere în satul Trocani, 
comuna 
Dăneşti, judeţul Gorj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Locuitorii comunei respective 
nu au retea de canalizare. 
Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de 
canalizare 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3152. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 280 mii lei pentru Extindere 

Locuitorii comunei respective 
nu au retea de apă. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
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reţea apă în satul Drăguţeşti, 
com. 
Drăguţeşti, jud. Gorj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

este necesar să se introducă 
sistemul de apă 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3153. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 2160 mii lei pentru Canalizare 
în Comuna Băleşti, satele 
Ceauru 
şi Băleşti, jud. Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Pentru dezvoltarea 
socioeconomică 
a comunei 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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3154. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma de 1023 mii lei 
pentru Alimentare 
cu apă în Comuna Băleşti, satele 
Corneşti, Găvăneşti, Stolojani, 
Tălpăşeşti şi Rasova, jud. Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Această comună este singura 
din judeţ nominalizată ca fiind 
« poluată cu nitraţi ». 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3155. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 800 mii lei pentru Canalizare 
în 
satul Iaşi-Gorj, com. Drăguţeşti, 
jud. Gorj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Locuitorii comunei respective 
nu au retea de canalizare. 
Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de 
canalizare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3156. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale 
şi Administraţiei Publice, cu 
suma 
de 300 mii lei pentru Extindere şi 
modernizare alimentare cu apă 
mun. Tg. Jiu, jud. Gorj Se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale 
şi Administraţiei Publice, cu 
suma 
de 300 mii lei pentru Extindere şi 
modernizare alimentare cu apă 
mun. Tg. Jiu, jud. Gorj . 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Pentru dezvoltarea socio 
economică a oraşului 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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3157. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale 
şi Administraţiei Publice, cu 
suma 
de 350 mii lei pentru Canalizare 
Cartier Tineret Preajba, mun. Tg. 
Jiu, jud. Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Pentru dezvoltarea socio 
economică a oraşului. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3158. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale 
şi Administraţiei Publice, cu 
suma 
de 500 mii lei pentru Canalizare 
Cartier A.N.L. Narciselor, mun. 
Tg. 
Jiu, jud. Gorj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Pentru dezvoltarea socio-
economică a oraşului. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 437 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3159. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale 
şi Administraţiei Publice, cu 
suma 
de 5500 mii lei pentru Staţie de 
epurare ape uzate în oraşul 
Rovinari, jud. Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Pentru dezvoltarea socio- 
economică a oraşului. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3160. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 6500 mii lei pentru Canalizare 

Pentru dezvoltarea socio-
economică a oraşului. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
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cartier Vârţ, oraşul Rovinari, jud. 
Gorj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

investiţiilor strategice deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3161. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 58130 mii lei pentru 
Reabilitarea termică a 41 blocuri 
de locuinţe în oraşul Rovinari, 
jud. 
Gorj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Pentru creşterea confortului 
termic al locatarilor. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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3162. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 5000 mii lei pentru Bloc P14 
oraş Rovinari str. 22 Decembrie, 
jud. Gorj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de locuit al populaţiei. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3163. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 12000 mii lei pentru 
Construcţie 
blocuri P+3E pentru tineri pe 
bulevardul Minerilor din oraşul 
Rovinari, jud. Gorj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de locuit al populaţiei 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

3164. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Programul Operaţional Regional 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 3000 mii lei pentru 
Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea 
Ambulatoriului de specialitate al 
Spitalului orăşenesc Rovinari, 
jud. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
Gorj 
 
 

Asigurarea calităţii actului 
medical 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3165. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Programul Operaţional Regional 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 

Asigurarea calităţii vieţii pentru 
rezidenţii din acest centru. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
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de 1000 mii lei pentru 
Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea 
Centrului social rezidenţial B2, 
Rovinari, jud. Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3166. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Programul Operaţional Regional 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 2200 mii lei pentru zona 
centrală pietonală în oraşul 
Rovinari, jud. Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Îmbunătăţirea calităţii vieţii  
. Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

3167. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Programul Naţional pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii culturale şi dotarea
de sedii pentru aşezăminte 
culturale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 4500 mii lei pentru 
Reabilitare, 
modernizare şi dotare Casa de 
cultură a oraşului Rovinari, jud. 
Gorj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Înbunătăţirea vieţii culturale a 
oraşului. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3168. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 9940 mii lei pentru Reabilitare 
prin ramforsare structuri rutiere 
străzi urbane oraş Rovinari, jud. 
Gorj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Îmbunătăţirea structurii rutiere a 
Oraşului 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3169. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Rede 1000 mii lei pentru 
Construcţie 
creşă – proiect tip 3 ( 3 grupe de 
copii) în oraşul Rovinari, jud. Gorj
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Creşterea numărului de locuri 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice în creşe. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
eficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3170. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Crearea unor condiţii bune 
pentru ocuparea timpului 
persoanelor vârstnice. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Publice, cu suma 
de 60 mii lei pentru Amenajare şi 
dotare a unui Club al vârstnicilor 
– 
a doua casă, în oraşul Rovinari, 
jud. Gorj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3171. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru 
Construire Corp B Gradiniţa nr. 
13, 
mun. Tg. Jiu, jud. Gorj –500 mii 
lei; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Creşterea numărului de locuri în 
Creşe 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

3172. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru 
Amenajări parcări de reşedinţă, 
mun. Tg. Jiu, jud. Gorj –850 mii 
lei; 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Îmb Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
unătăţirea calităţii vieţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3173. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru 
Costruire locuinţe sociale zona 
Ciocârlău, Tg. Jiu, jud. Gorj –700 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Creşterea numărului de locuinţe 
din oraş 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3174. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru 
Amenajare sediu pentru Serviciul 
Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor, Tg. Jiu, 
jud. Gorj –100 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Serviciul Public Comunitar Local
de Evidenţă a Persoanelor nu 
are un sediu corespunzător 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3175. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru 

Activitatea Primăriei se 
desfăşoară într-un sediu 
amenajat temporar 
Sursa de finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
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Modernizare şi extindere sediu 
Primărie Leleşti, jud. Gorj –805 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3176. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru 
Reparaţii DC 62 Drăguţeşti – 
Urecheşti, 3 km, Jud. Gorj – 850 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Îmbunătăţirea infrastructurii 
Rutiere 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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3177. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru 
Modernizare drumuri sat Iaşi, 
com. 
Drăguţeşti, jud. Gorj – 500 mii lei 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru 
modernizare drum sătesc SASA, 
com. Dăneşti, jud. Gorj – 1906 
mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3178.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
şi 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru 
modernizare drum sătesc SASA, 
com. Dăneşti, jud. Gorj – 1906 
mii lei 

Îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3179. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru 
realizare îmbrăcăminte asfaltică 
DS 380 Bucureasa, com. 
Dăneşti, 
jud. Gorj – 1663 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Îmbunătăţirea infrastructurii 
Rutiere 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3180. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Îmbunătăţirea infrastructurii 
Rutiere 

Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/15 
 

Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru 
realizare îmbrăcăminte asfaltică 
DS 554 SASA ( cătun Urzica) , 
com. Dăneşti, jud. Gorj – 2009 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3181. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru 
realizare îmbrăcăminte asfaltică 
DS 570 Brătuia, com. Dăneşti, 
jud. 
Gorj – 1186 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Îmbunătăţirea infrastructurii 
Rutiere 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

3182. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma 
de 57 mii lei pentru repararea a 
şase punţi pietonale peste râul 
Olteţ, Comuna Alimpeşti, judeţul 
Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Satele Comunei Alimpeşti sunt 
aşezate de o parte şi de alta a 
râului Olteţ 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3183. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 5300 mii lei pentru 
modernizarea a 10 km de drum 
comunal de pe raza Comunei 
Alimpeşti, judeţul Gorj. 

Reabilitarea drumului communal
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3184. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 450 mii lei pentru 
modernizarea 
şi dotarea Caminului Cultural din 
Sat Sîrbeşti, Comuna Alimpeşti, 
judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Reabilitarea Caminului Cultural 
Sat Sîrbeşti 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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3185. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 4069 mii lei pentru 
modernizarea Drumurilor de 
Exploatare din Comuna Baia de 
Fier, judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3186. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 1034 mii lei pentru 
reabilitareaconsolidarea, 
modernizarea, 
extinderea şi dotarea Căminului 
Cultural Baia de Fier, Comuna 
Baia de Fier, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3187. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 8025 mii lei pentru reabilitarea
Drumurilor Comunale în Comuna 
Baia de Fier, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3188. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 9156 mii lei pentru sistemul 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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centralizat de canalizare şi 
epurare, reabilitare şi 
modernizare 
a sistemului de alimentare cu 
apă, 
achiziţionare de utilaje şi 
echipamente pentru servicii 
publice, investiţii în conservarea 
patrimoniului cultural şi natural, 
investiţii în infrastructura socială 
(grădiniţă) în comuna Baia de 
Fier, 
judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3189. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice , cu suma 
de 2343 mii lei pentru realizarea 
proiectului „Canalizare apă 
menajeră Satele Ceauru-Băleşti”,
judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 

Proiect demarat, dar nefinalizat 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3190. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 5378 mii lei pentru reabilitarea
drumului comunal DC-91, 
Comuna 
Băleşti, judeţul Gorj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Proiect demarat, dar nefinalizat 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3191. Ministerul Dezvoltării Regionale Se propune suplimentarea  Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 500 mii lei pentru construcţia 
podului peste râul Galbenul, 
DC12, 
Comuna Bumbeşti Piţic, judeţul 
Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3192. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 300 mii lei pentru 
modernizarea drumului comunal 
DC12 – 3,425 km, Comuna 
Bumbeşti Piţic, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3193. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 180 mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor, transa IV şi V, la 
proiectul de „Modernizare 
drumuri, 
canalizare menajeră şi dotări 
pentru Centrul Cultural Craşna”, 
Comuna Craşna, judeţul Gorj.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3194. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Publice, cu suma 
de 529 mii lei pentru demararea 
lucrărilor la proiectul 
„Îmbunătăţirea infrastructurii 
drumurilor forestiere”, Comuna 
Craşna, judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

investiţiilor strategice Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3195. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
şi Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 182 mii lei pentru 
implementarea proiectul de 
„Construire Centru Informare 
Turistică”, Comuna Craşna, 
judeţul 
Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

3196. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice , cu suma 
de 1658 mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor la proiectul „Alimentare 
cu apă a satelor Radoşi şi 
Cărpiniş”, Comuna Craşna, 
judeţul 
Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3197. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
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de 400 mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor de alimentare cu apă 
sat 
Urecheşti şi reabilitare şi 
extindere 
reţea apă sat Iaşi, Comuna 
Drăguţeşti, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3198. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice , cu suma 
de 283 mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reparaţii pilă pod 
peste 
râul Jiu şi de construire două 
punţi 
pietonale, Comuna Drăguţeşti, 
judeţul Gorj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Romania la 2 martie 2012 

3199. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice , cu suma 
de 660 mii lei pentru acoperirea 
lucrărilor de reparaţii străzi locale 
sat Iaşi, Comuna Drăguţeşti, 
judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3200. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi  Administraţiei 

Lucrare de reparaţii în curs de 
execuţie 
Sursa de finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Publice, cu suma 
de 200 mii lei pentru reabilitarea 
drumului sătesc sat Drăguţeşti, 
Comuna Drăguţeşti, judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3201. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi  Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitarea 
reţelei de distribuţie a apei sate 
Drăguţeşti şi Cărbeşti, Comuna 
Drăguţeşti, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Lucrare de reparaţii în curs de 
execuţie. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 464 -

Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

3202. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice , cu suma 
de 1000 mii lei pentru reabilitarea
drumului comunal DC 62 
Drăguţeşti-Urecheşti, Comuna 
Drăguţeşti, judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Lucrare de reparaţii în curs de 
execuţie 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3203. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice , cu suma 
de 400 mii lei pentru reabilitarea 
Căminului Cultural şi grupului 
şcolar Şcoala Urecheşti, Comuna
Drăguţeşti, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 

Lucrare de reparaţii în curs de 
execuţie 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 



 
 
Nr. 
crt. 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3204. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice , cu suma 
de 976 mii lei pentru realizarea 
de 
extindere captare şi aducţiune 
apă 
şi amplificare gospodărie apă, 
Comuna Leleşti, judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Alimentarea cu apă. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
eficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
crt. 
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3205. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 843 mii lei pentru realizarea 
de 
extindere captare şi aducţiune 
apă 
din punctul „Smârc”, Comuna 
Leleşti, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Alimentarea cu apă. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
eficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3206. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 2000 mii lei pentru 
cofinanţarea 
proiectului aprobat de A.F.M, 
introducere apă şi canalizare, 
Comuna Logreşti, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3207. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 2000 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de asfaltare a 5 km 
drumuri comunale DC31 Măru- 
Seaca, Comuna Logreşti, judeţul 
Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Lipsa fonduri asfaltare. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3208. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
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Anexa nr.3/15 
 

Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 390 mii lei pentru 
modernizarea 
şi extinderea de alimentare cu 
apă 
în Comuna Padeş, judeţul Gorj.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3209. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 3129 mii lei pentru 
modernizarea de drumuri 
stradale 
DS20, DS36, Comuna Padeş, 
judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Romania la 2 martie 2012 

3210. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 402 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de alimentare cu apă în 
satele Orzeşti, Văieni şi Apa 
Neagră, Comuna Padeş, judeţul 
Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
. 

Alimentare cu apă. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3211. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 860 mii lei pentru realizarea 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
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lucrărilor de alimentare cu apă 
potabilă în satele Izvoarele, 
Ceplea, Broşteni, Cursaru, 
Broştenii de Sus, Comuna 
Plopşoru, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3212. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 990 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de alimentare cu apă 
potabilă în satele Deleni şi 
Piscuri, 
Comuna Plopşoru, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
. 

3213. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 58130 mii lei pentru 
reabilitarea 
termică a 41 blocuri de locuinţe, 
oraşul Rovinari, judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Proiect nefinanţat. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
eficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3214. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
. 

Se propune suplimentarea 
bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice, cu 
suma de 6500 
mii lei pentru reabilitarea 
sistemului 
de canalizare a cartierului Vârţ, 

Reabilitarea sistemului de 
canalizare. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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oraşul Rovinari, judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3215. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 75 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor Bazei sportive 
multifuncţionale, Comuna Stejari, 
judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3216. Ministerul Dezvoltării Regionale Se propune suplimentarea Sursa de finanţare: Creşterea Se propune respingerea 
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şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 22000 mii lei pentru 
modernizarea de drumuri locale: 
DC40 – 7,5 km, DS61 – 2,6 km, 
DC38 A Stejari-Hurezani – 6,740 
km, Comuna Stejari, judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3217. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şiAdministraţiei 
Publice, cu suma 
de 3651 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de canalizare, Comuna 
Stejari, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

3218. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi  Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 5331 mii lei pentru realizarea 
lucrărilor de alimentare cu apă 
potabilă, Comuna Vladimir, 
judeţul 
Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Alimentarea cu apă. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3219. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
cu 1463 mii lei pentru 

Modernizare DC44 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
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modernizarea DC44 Vierşani- 
Frasinu-Andreeşi, Comuna 
Vladimir, judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3220. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 376 mii lei pentru 
modernizarea 
DC44 A Vladimir-Valea-Desului, 
Comuna Vladimir, judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Modernizare DC44 A. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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3221. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de 489 mii lei pentru 
modernizarea drum Mărăşti, 
Comuna Vladimir, 
judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Modernizare drum Mărăşti. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3222. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice , cu suma 
de 3250 mii lei pentru 
modernizarea DS Larga, DS 
Lunca, DS Ruginoasa Frasinu, 
DS 
Leurdeasa, Comuna Vladimir, 
judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 

Realizate studii de fezabilitate 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3223. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Alocarea sumei de 400.000 lei 
pentru constructia unei sali de 
sport din comuna Bengesti 
Ciocadia, judetul Gorj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3224. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
  
 

Alocarea sumei de 60.000 lei 
pentru modernizare si 
construire anexe ale primariei 
din comuna Scoarta, judetul 
Gorj 
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3225. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Alocarea sumei de 100.000 lei 
pentru amenajare bazei 
sportive din comuna Bengesti 
Ciocadia, judetul Gorj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3226. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Alocarea sumei de 300.000 lei 
pentru reabilitarea unui bloc 
pentru specialisti din comuna 
Bengesti Ciocadia, judetul Gorj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3227. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Alocarea sumei de 697.088 lei 
pentru continuare modernizare 
DC 27 Coltesti-Albeni din 
comuna Berlesti, judetul Gorj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3228. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Alocarea sumei de 270.000 lei 
pentru pietruire drum comunal 
DC 83-prelungire km 
0+000…1+096 din comuna 
Scoarta, judetul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3229. Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Alocarea sumei de 721.000 lei 
pentru modernizare DC 19A 
din comuna Bumbesti-Pitic, 
judetul Gorj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3230. Anexa nr.3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 665 mii lei pentru 
extindere retele de canalizare 
menajera in satul Polovragi, 
localitatea Polovragi, judetul 
Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

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

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
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Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
3231. Anexa nr.3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 1.558,722 mii lei 
pentru alimentare cu apa a 
locuitorilor din comuna 
Polovragi, catun Rudarie, 
localitate Polovragi, judet Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 

 
3232. Anexa nr.3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51/ Titlul VITransferuri 
intre localitati 
ale adminstratiei 
publice/art.02/alin.20 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 7.000 mii lei pentru 
canalizare comuna Sacelu 35 
km, localitate Sacelu, judetul 
Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012- 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
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proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
3233. Anexa 3/15/02- Ministerul 

Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
  

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 300 mii lei pentru 
modernizare drumuri (pietruire, 
rigole) sat Magheresti 10 km, 
localitate Sacelu, judetul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

 
3234. Anexa 3/15/02- Ministerul 

Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 6.999,447 mii lei 
pentru modernizare drumuri 
locale, localitatea Stejari, 
judetul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012- 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 

 
3235. Anexa 3/15/02- Ministerul 

Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
  

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 5.932,405 mii lei 
pentru canalizare menajera in 
satul Stejari 5,5 km, localitate 
Stejari, judetul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
 

3236. Anexa 3/15/02- Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 11.830,7 mii lei 
pentru modernizarea 
drumurilor locale, comuna 
Arcani, judetul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
3237. Anexa 3/15/02- Ministerul 

Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 989,313 mii lei pentru 
alimentare cu apa sat 
Sanatesti, comuna Arcani, 
judetul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 492 -

Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

3238. Anexa 3/15/02- Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 1.200 mii lei pentru 
reabilitare pod peste raul 
Amaradia, sat Ohaba, 
localitate Balanesti, judetul 
Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 

3239. Anexa 3/15/02- Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
  

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 650 mii lei pentru 
modernizare drum satesc DS6, 
localitate Godinesti, judetul 
Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
eficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3240. Anexa 3/15/02- Ministerul revazuta se aloca suma de Sursa de finanţare: Creşterea Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

4.011,320 mii lei pentru 
alimentare cu apa comuna 
Pades, satele Orzesti, Vaieni si 
Apa Neagra, localitate Pades, 
judetul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului întrucât: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 

 

 

3241. Anexa 3/15/29- Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
  
 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 432,477 mii lei pentru 
extindere alimentare cu apa in 
sistem centralizat in comuna 
Cilnic, judetul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare respectiv 
FMI si Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul privind 
stabilitatea coordonarea si 
guvernanta in cadrul uniunii 
economice si monetare semnat 
de Romania la 2 martie 2012- 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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 asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
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Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 

 

 
3242. Anexa nr.3/15/29 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 1.222,360 mii lei 
pentru reabilitare, modernizare 
si dotare Camin Cultural 
Stejari, localitatea Stejari, judetul 
Gorj.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

 
3243. Anexa nr.3/15/29 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
suma de 806 mii lei pentru 
modernizare şi extindere sediu 

Încă din anul 2004 a fost 
întocmită documentaţia tehnică. 
În prezent activitatea Primăriei 
se desfăşoară într-un sediu 
amenajat temporar 
Sursa de finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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Primărie Leleşti, Comuna Leleşti, 
judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale 

 
3244. Anexa nr.3/15/29 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
cu 
suma de 250 mii lei pentru 
reparaţia capitală a sediului 
Primăriei Comunei Alimpeşti, 
judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Modernizarea clădirii Primăriei 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale 

 
3245. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma 
de instalaţiei centralizate de 
alimentare cu apă şi extindere 
canalizare, Comuna Alimpeşti. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Reabilitarea instalaţiei de 
alimentare cu apă şi instalaţiei 
de canalizare 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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3246. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Reabilitarea zonelor urbane cu 
deficienţe severe ale serviciului 
de canalizare din municipiul Arad 
- inclusiv modernizarea 
sistemului rutier cu suma de 
10,715 mii lei 
Oraşul Arad Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
 Senator PDL Traian Igaş  

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale.

In ceea ce priveste 
modernizarea sistemului 
rutier - Responsabilitatea 
stabilirii prioritatilor in 
realizarea obiectivelor de 
investitii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

 

 
3247. Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Reabilitare pasaj rutier Grădişte 
cu suma de 1413 mii lei 
Oraşul Arad, Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 

Proiect in derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare respectiv 
FMI si Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul privind 
stabilitatea coordonarea si 
guvernanta in cadrul uniunii 
economice si monetare semnat 
de Romania la 2 martie 2012  
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 Senator PDL Traian Igaş  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

3248. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Amenajare treceri la nivel cu 
liniile de tramvai cu suma de 676 
mii 
Oraşul Arad, Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
 Senator PDL Traian Igaş  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 

3249. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Legătură rutieră Câmpul Liniştii - 
Centura Arad cu suma 1,000 mii 
Oraşul Arad, Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Proiect in derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare respectiv 
FMI si Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul privind 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
 Senator PDL Traian Igaş  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

stabilitatea coordonarea si 
guvernanta in cadrul uniunii 
economice si monetare semnat 
de Romania la 2 martie 2012- 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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3250. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Reabilitare pasaj rutier Micălaca 
cu suma de 1,675 mii lei Oraşul 
Arad Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
 Deputat PDL Claudia 
Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Senator PDL Traian Igaş  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Proiect in derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 
- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 

 

3251. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Amenajare piste de biciclişti în 
municipiul Arad cu suma de 915 
mii lei  
Oraşul Arad Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Proiect in derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
 Senator PDL Traian Igaş  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
. 

 

3252. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Parcare subterană Piaţa Avram 
Iancu cu suma de 5,000 mii lei 
Oraşul Arad Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
 Senator PDL Traian Igaş  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
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propunerea autoritatilor 
locale 

 

 
3253. Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Modernizare bază sportivă 
Nădab OG 7/2006 cu suma de 
181 mii lei  
Oraşul Chişineu Criş  Judeţul 
Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Este necesară modernizarea 
bazei sportive pentru tineri 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012- 
Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

 

 
3254. Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Extindere local liceu (18 săli) cu 
suma de 200 mii lei Oraşul 
Curtici Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3255. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Asfaltare străzi (58 km) cu suma 
de 1000 mii lei, Oraşul Curtici, 
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare respectiv 
FMI si Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul privind 
stabilitatea coordonarea si 
guvernanta in cadrul uniunii 
economice si monetare semnat 
de Romania la 2 martie 2012- 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 

3256. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Reparaţii trotuare cu pavele (100 
km) cu suma de 1400 mii lei, 
Oraşul Curtici 
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Proiect in derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012- 
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 
 

 
3257. Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Reparaţii clădire str.Primăriei 
nr.47 cu suma de 100 mii lei, 
Oraşul Curtici 
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Proiect in derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale 

3258. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Reparaţii sediu primărie exterior 
200 mii lei ,Oraşul Curtici Judeţul 
Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Proiect in derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
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crt. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale 

3259. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Amenajare centru de zi pentru 
bătrâni (reabilitare 
clădire+dotare) cu suma de 250 
mii lei , Oraşul Curtici Judeţul 
Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
Nu exista temei legal pentru 
finatarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

3260. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Reamenajare parc cu suma de 
25 mii  lei Oraşul Ineu, Judeţul 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 

Se propune respingerea 
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şi Administratiei Publice  
 

Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

continuării investiţiei. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

 

3261. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Amenajare strada P.Maior cu 
suma de 700 mii lei, Oraşul 
Lipova ,Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

3262. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Canal menajer str.Timişorii DJ 
682 cu suma de 175 mii lei, 
Oraşul Lipova ,Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3263. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Reabilitare clădire sediu primărie 
cu suma de 800 mii lei , Oraşul 
Lipova  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării. 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 



 
 
Nr. 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3264. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă  şi apă 
uzată în judeţul Arad (Staţia de 
epurare nouă Nădlac) cu suma 
de 233 mii lei, Oraşul Nădlac  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 

Proiect in derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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crt. 
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Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

3265. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Drum de acces şi parcaje de 
incintă cu suma de 25 mii lei, 
Oraşul Nădlac  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Proiect in derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3266. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Execuţie drum de legătură 
Csanadpalota – Nădlac cu suma 
de  100 mii lei,    
Oraşul Nădlac  Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Proiect in derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3267. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Realizare piste de biciclete cu 
suma de 184 mii lei, Oraşul 
Nădlac ,Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Proiect in derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

3268. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Piaţă agroalimentară cu suma de 
184 mii lei , Oraşul Nădlac 
,Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Proiect in derulare, suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrării 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3269. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Modernizare şi extindere cămin 
cultural cu suma de 800 mii lei, 
Oraşul Sântana  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3270. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Amenajare spaţiu substaţie 
ambulanţă cu suma de 150 mii 
lei, Oraşul Sântana  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3271. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Reparaţii imobile Grup şcolar cu 
suma de 400 mii lei, Oraşul 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 

Se propune respingerea 
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şi Administratiei Publice  
 

Sântana  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

continuării investiţiei. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului intrucat: 

 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3272. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice  
 

Reparaţii imobil fost Spital 
orăşenesc cu suma de 300 mii lei 
, Oraşul Sântana  
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Eusebiu Pistru 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

 

3273. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1000 mii lei 
pentru turnare covor 
îmbrăcăminte bituminoasă 
uşoară, DC 189, Dealul 
Obejdeanului, comuna 
Morăreşti, 
3,5 km. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Lucrarea este extrem de 
importantă pentru eplasarea 
locuitorilor din comuna 
Morăreşti, drumul devenind 
impracticabil în perioadele 
ploioase, aflându-se la ora 
actuală în curs de execuţie, dar 
fondurile locale sunt 
insuficiente  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

 

3274. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea acestui edificiu, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Publice, Anexa nr. 3/15,  cu 
suma de 1.000.000 RONpentru: 
-    Constructie Camin Cultural 
Beresti Tazlau, judeţul Bacău 
-  Amenajare pod din beton 
armat, podete tubulare si punte 
pietonala, comuna Beresti 
Tazlau – Ord. 7Valoare: 
250.000 lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Proiectul fiind declarat eligibil în 
cadrul Programului Naţional de 
construire de aşezăminte 
culturale în mediul rural cu un 
punctaj  de 98p. din 100p. 
posibile. Mentionam ca in 
comună, cu o populatie de 
6.000 locuitori nu este nici un 
CAMIN CULUTRAL 
FUNCŢIONAL, chiar dacă 
satul Tescani face parte din 
această comună. 
 
Lucrare executata in prop. de 
90%. Fondurile solicitate sunt 
necesare pentru finalizarea 
investitiei. 
 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare respectiv 
FMI si Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul privind 
stabilitatea coordonarea si 
guvernanta in cadrul uniunii 
economice si monetare semnat 
de Romania la 2 martie 2012 

3275. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 5037 mii lei 
pentru canalizare si epurarea 
apelor uzate, comuna Asau, 
judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3276. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de  4000 mii 
lei pentru constructie punti 
pietonale peste raul Trotus in 
punctele Gara Asau si Lunca 
Asau si extindere pod  din b.a. in 
punctul Asau, comuna Asau, 
judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 
 

Lucrarea se află in curs de 
executie conform O.G. nr. 
7/2006 - 68% 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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3277. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de  6734 mii 
lei pentru modernizare drumuri 
locale în satele Balcani, 
Frumoasa, Schitu Frumoasa din 
comuna Balcani, judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3278. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 730 mii lei 
pentru construire grădiniţă în 
satul Balcani, Comuna Balcani, 
judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3279. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 4439 mii lei 
pentru modernizare drum local 
DC200 în satul Enăcheşti, 
comuna Bereşti Tazlău, judeţul 
Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Deviz general actualizat la data 
de 11 - TVA 24%, Proiect 
depus pe măsura 322.  
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3280. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 999 mii lei 
pentru construire grădiniţă în 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 527 -

satul Ţurluianu, comuna Bereşti 
Tazlău, judeţul Bacău. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3281. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
Naţional pentru reabilitarea şi 
modernizarea infrastrcturii 
culturale şi dotarea de sedii 
pentru aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 615 mii lei 
pentru reabilitare camin cultural 
în satul Teşcani, comuna, 
Bereşti Tazlău, judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3282. Ministerul Dezvoltării Regionale Se propune suplimentarea Surse de finanţare: Creşterea Se propune respingerea 
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şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 3302 mii lei 
pentru modernizare drumuri 
locale in comuna Buciumi, 
judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3283. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 8928 mii lei 
pentru modernizare drumuri 
locale 7 km în satele Vrânceni şi 
Heltiu, comuna Caiuţi, judeţul 
Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

3284. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 8776 mii lei 
pentru sistem de canalizare şi 
epurarea apelor uzate în satele 
Cleja, Somosca, Valea Mică, 
comuna Cleja, judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3285. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 2466 mii lei 
pentru construire dispensar 
uman si farmacie în comuna 
Coloneşti, judeţul Bacău. 
Autori: Comisia pentru 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3286. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1852 mii lei 
pentru construirea unei grădiniţe 
în localitatea Coloneşti, judeţul 
Bacău. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3287. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 Programul 
Modernizarea Satului 
Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 12550 
pentru proiect integrat care 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 

Sursa de finantare nu poate fi 
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include  si "Asfaltare drumuri 
locale", "Construire Gradinita 
noua Balca", "Renovare Camin 
Cultural Tamasoaia", sat 
Borşani, comuna Coţofăneşti, 
judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3288. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 5233 mii lei 
pentru drum exploatare 720 în 
satele Dealu Morii şi 
Calapodeşti, comuna Dealu 
Morii judeţul Bacău. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 

3289. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 8494 mii lei 
pentru modernizare drumuri 
locale în satul Faraoni, comuna 
Faraoni, judeţul Bacău. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 

3290. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 667 mii lei 
pentru înfinţarea unei creşe în 
comuna Faraoni, judeţul Bacău. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3291. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 141 mii lei 
pentru construire grădiniţă în 
satul Arini, comuna Gaiceana, 
judeţul Bacău. 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
3292. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1315 mii lei 
pentru construire creşă în satul 
Gaiceana, comuna Gaiceana, 
judeţul Bacău. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3293. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 750 mii lei 
pentru terminarea proiectului de 
canalizare şi staţie de epurare în 
satul Huruieşti, comuna 
Huruieşti, judeţul Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3294. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 600 mii lei 
pentru continuarea proiectului de 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 

Sursa de finantare nu poate fi 
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Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

alimentare cu apă a satului 
Huruieşti, comuna Huruieşti, 
judeţul Bacău.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 

3295. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului 
Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1312 mii lei 
pentru reparatii capitale, 
refunctionalizare si extindere 
corp C - Brutarie, pentru 
infiintare Centru Medical în 
comuna Mânăstirea Caşin, 
judeţul Bacău. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

3296. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului 
Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1606 mii lei 
pentru alimentare cu energie 
electrica în satul Scutaru, 
comuna Mânăstirea Caşin, 
judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 

3297. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 6491 mii lei 
pentru modernizare drumuri de 
interes local in satele Margineni, 
Barati, Luncani, Trebes, Podis 
aparţinătoare comunei Margineni 
judeţul Bacău. 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3298. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 98 mii lei 
pentru construcţie Gradiniţa 
Mărgineni, comuna Mărgineni, 
judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3299. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului 
Romanesc 

Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 579 mii lei 
pentru construire Cămin Cultural 
în comuna Motoşeni, judeţul 
Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

amendamentului intrucat: 

 

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 

3300. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 455 mii lei 
pentru reţea de alimentare cu 
gaze naturale, a satului 
Motoşeni, comuna Motoşeni, 
judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

3301. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului 
Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 4132 mii lei 
pentru construirea unui centru 
de zi pentru tineret în comuna 
Oituz, judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare respectiv 
FMI si Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul privind 
stabilitatea coordonarea si 
guvernanta in cadrul uniunii 
economice si monetare semnat 
de Romania la 2 martie 2012 

3302. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 10948 mii 
lei pentru modernizarea trama 
stradala în P.Sarata, Harja, 
Oituz, comuna Oituz , judeţul 
Bacău. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 

3303. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 3661 mii lei 
pentru asfaltare drumuri locale 
în localităţile Orbeni şi Scurta, 
comuna Orbeni, judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3304. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 5125 mii lei 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
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reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

pentru reabilitare drum local în 
comuna Orbeni, judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3305. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1913 mii lei 
pentru construire grădiniţă în 
localitatea Popiu, comuna 
Palanca, judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Proiect depus pe măsura 322. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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3306. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 2568 mii lei 
pentru modernizare drumuri de 
interes local "Paraul Palistaneni", 
comuna Palanca, judeţul Bacău. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 

3307. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15Capitolul 
7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 4197 mii lei 
pentru continuarea sistemului de 
canalizare si epurarea apelor 
uzate în localităţile Dienet şi 
Pânceşti, judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

3308. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1890 mii lei 
pentru modernizare DC 76, km 
0+000-2+600, DJ 252- Soci, 
comuna Pânceşti , judeţul 
Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3309. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 11107 mii 
lei pentru modernizare drumuri 
comunale satele Racova şi 
Hălmăcioaia, comuna Racova, 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 



 
 
Nr. 
crt. 
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judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3310. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 8255 mii lei 
pentru modernizare drumuri 
comunale si locale în satele 
Sanduleni, Orsa, Avram, 
Versesti, Coman, Stuf, comuna 
Sănduleni, judeţul Bacău. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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crt. 
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3311. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului 
Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 2334 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie la căminul cultural 
din comuna Sănduleni, judeţul 
Bacău. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Obiectivul se află in executie - 
realizat 75% 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3312. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului 
Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1414 mii lei 
pentru extindere retele electrice 
de distributie în satele Sascut, 
Pancesti si Beresti , comuna 
Sascut, judeţul Bacău. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Romania la 2 martie 2012 

3313. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului 
Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 11235 mii 
lei pentru execuţie proiect 
integrat Modernizare drumuri 
comunale 2,6 km, Alimentare cu 
apa, canalizare si statie epurare, 
în satele Secuieni şi Chiticeni, 
comuna Secuieni, judeţul 
Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 

3314. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1001 mii lei 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
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crt. 
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pentru construire grădiniţă în 
comuna Strugari , judeţul Bacău.
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3315. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 998 mii lei 
pentru construire pod din beton 
armat peste paraul 
Sarata - DC183, localitatea 
Sărata, comuna Solont judeţul 
Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare respectiv 
FMI si Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul privind 
stabilitatea coordonarea si 
guvernanta in cadrul uniunii 
economice si monetare semnat 
de Romania la 2 martie 2012 
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crt. 
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din Camera Deputatilor si Senat 
 

3316. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 5057 mii lei 
pentru modernizare drumuri 
comunale si de interes local în 
satele Bogdana, Stefan cel 
Mare, Negoiesti, Radeana, 
comuna, Ştefan cel Mare, 
judeţul 
Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 
 

3317. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 766 mii lei 
pentru construire grădiniţă în 
comuna Tătărăşti, judeţul 
Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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crt. 
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din Camera Deputatilor si Senat 
 

3318. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 2509 mii lei 
pentru reabilitare drum comunal 
Dc 99 A Tatarasti- Cornii de Sus, 
km 1+705-4+275, comuna 
Tătărăşti, judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 
 

3319. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 6000 mii lei 
pentru reparaţii pod calamitat 
peste râul Trotus în localitatea 
Tg. Trotuş, judeţul Bacău. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Studiul de fezabilitate este in 
lucru, există expertiză tehnică. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2013. 
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3320. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 2798 mii lei 
pentru construcţie şcoală în 
localitatea Boteşti, comuna 
Ungureni, judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3321. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 3971 mii lei 
pentru modernizare drumuri 
comunale în lungime totală de 
3.2 km în localităţile Bibireşti şi 
Ungureni, comuna Ungureni, 
judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012- 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
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3322. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 2039 mii lei 
pentru construire grădiniţă în 
comuna Valea Seacă, judeţul 
Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3323. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3454,67 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Modernizare DC 160 com. 
Helegiu, jud. Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 555 -

protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

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

Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3324. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 248 mii lei pentru 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
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Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

finanţarea obiectivului Intretinere 
DC 159 com. Helegiu, jud. Bacau
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 
 

3325. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3540  mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Modernizare drumuri comunale, 
comuna Helegiu, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3326. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  6579 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Proiectul 
"Imbunatatirea calitatii vietii 
pentru populatia rurala "  - 
SASCUT DRUM DE LEGATURA 
DN2-SCHINENI Com Sascut Jud 
Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 
 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 
 

3327. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind, reabilitarea, 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 9069,452 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
“Modernizare DC 6 km 2+800 
– 8+100”, localitatea Beresti- 
Bistrita, judeţ Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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modernizarea şi/sau asfaltarea  
rumurilor de interes local 

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 
 

 coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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3328. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
250   suma de mii lei pentru 
finanţarea obiectivului “Asfaltare 
drum comunal centru Blagesti - 
Ciubota 
(Pipei)”, localitatea BLAGESTI, 
judeţ Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3329. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului “Asfaltare 
Garleni 4 KM”, comuna 
GARLENI, jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 563 -

judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3330. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului “Asfaltare 
Garleni de la DN 15 la Primarie 3 
KM”, comuna GARLENI, jud 
Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 564 -

protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3331. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4300 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Drumuri 
de exploatatie agricole, sat 
Frumuselu-Glavanesti Com 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 565 -

unităţi ale 
administraţiei publice Art. 
02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Glavanesti jud Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

  

3332. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1600 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Fintinele, 
Hemeius, Lilieci - asfaltare 
drumuri satesti si comunale 
Comuna Hemeius, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 566 -

stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 

3333. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  350000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Asfaltare 
centru comunei Itesti 1 km, 
com.Itesti, jud.Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 567 -

Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3334. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1472,178 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Proiectul 
"Imbunatatirea calitatii vietii 
pentru populatia rurala " 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 568 -

unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

com.Letea Veche, sat.Letea 
Veche- modernizare drumuri 
com.Letea, Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3335. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4094 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Proiectul 
"Imbunatatirea calitatii vietii 
pentru populatia rurala” - 
“Modernizare drum agricol de 
exploatatie in comuna Letea 
Veche, judetul Bacau” 
com.Letea, Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 569 -

Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

3336. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
eabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6780,41 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Proiectul 
"Imbunatatirea calitatii vietii 
pentru populatia rurala” -   " 
Modernizare drumuri de 
interes local in comuna Letea 
Veche, com.Letea, Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012  
 

3337. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6040,42603 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
Reabilitare drumului comunal din 
satul HOLT, comuna Letea 
Veche, judetul Bacau –traseu 
DN2F-DC sat HOLT-DC 86, 
com.Letea, Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 570 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Romania la 2 martie 2012. 

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

- Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3338. Anexa 3/15/02 - Ministerul Din suma prevăzută se alocă Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 571 -

Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
 Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Asfaltare drumuri comunale, in 
comuna Magiresti, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 572 -

prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

- Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3339. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 700 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Asfaltare 
DC 180 =1,1 KM Com Magiresti, 
Jud Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

- Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3340. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 600 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  DC Dealu 
Perjului-DC Oncesti-DC56 – 
Traseu Dealu Perjului-mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
Oncesti-Tarnita – 
5KM Com Oncesti. Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu.- 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei. 
 

3341. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  270 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului reabilitare 
Drum calamitat DCL78-3,5 KM 
Comuna Parincea Jud Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei. 
 

3342. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  6450 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului reabilitare 
DC 184 traseu 
Pîrjol – Cîmpeni – Pustiana,4,5 
km Comuna Parjol Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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drumurilor de interes local amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
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3343. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  6450 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului reabilitare 
DC 183 traseu Pîrjol – 
Băhnăşeni, 4,5 km Comuna 
Parjol Jud Bacau 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

3344. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  3870 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului reabilitare 
DC 183 si 184  Pod din beton 
armat Băhnăşeni- Dealul Ariei, 
2,5 km L Pod 57,2 Comuna 
Parjol Jud Bacau  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

3345. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  1500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Pod DC 
Valea Mocanilor com Racaciuni 
Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

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

3346. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  3779 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Reabilitare 
si asfaltare străzi zona Silişte 
Răcăciuni com Racaciuni Jud 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 583 -

nivelurile valorice ale 
acestora 
 

3347. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  3690 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Asfaltare 
DC 110 Fundu Răcăciuni si 
Dumbraveni Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

3348. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  5160 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  DS 
Zaharia-Pod Anghel, DC Toma 
Elena-Velescu Constantin, DC 
Feraru D – Fundu Vaii, DS 
Gabara Gh. –Putina Alex. 
Total 5,5KM Com Rosiori, Jud 
Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

3349. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  200 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Asfaltare 
Contesti si Valea- Nacului Com 
Sascut Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Romania la 2 martie 2012. 

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

3350. Anexa 3/15/02 - Ministerul Din suma prevăzută se alocă Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

suma de  3440 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Proiectul 
"Imbunatatirea calitatii vietii 
pentru populatia rurala " - 
SASCUT DRUM SATESC 
LEGATURA CU DJ 119ª Com 
Sascut Jud Bacau 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

3351. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  1806 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Proiectul 
"Imbunatatirea calitatii vietii 
pentru populatia rurala " - 
SASCUT DRUM SATESC 
LEGATURA CU DJ 119ª, Com 
Sascut Jud Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

3352. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  8321,913 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Modernizare drum comunal Com 
Stanisesti Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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din Camera Deputatilor si Senat 
 

modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora 
 

3353. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4201,2 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Modernizare drumuri de 
exploatatie agricola Com 
Stanisesti, Jud Bacau 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

3354. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 8030 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Modernizare DC 46 si DC 46B, 
satele Frumuselu, Muncelu 
Com Glavanesti jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

3355. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art. 02/alin. 20 – 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6386 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Proiectul 
„ Alimentarea cu apa a 
localitatilor” Sat Fintinele, 
Hemeius, Lilieci, Comuna 
Hemeius, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

3356. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 728679,15 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Extindere 
retea distributie alimentare cu 
apa  loc.Itesti in loc.Dumbrava 
com.Itesti, jud.Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

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

3357. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1253,696  mii lei pentru 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 

finanţarea obiectivului Proiectul 
"Alimentare cu apa a 
localitatilor", Veche, sat.Letea 
Veche, com.Letea, Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

3358. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Alimentare 
cu apa in Oncesti, Dealu Perjului, 
Com Oncesti. Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Grupurile Parlamentare ale PNL, 
din Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

3359. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  5000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Alimentare 
cu apa satele : Pirjol, Tărîţa, 
Campeni, Pustiana, Băseşti, 
Băhnăşeni Comuna Parjol Jud 
Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora 
 

3360. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice Cod 
obiectiv 19 
- Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de 
alimentare cu apă şi 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 13.338 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
“Canalizare + statie epurare”, 
comuna GARLENI, jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate B 

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

investiţiilor strategice 
 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

. 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

3361. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice Cod 
obiectiv 19 
- Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 7267,934 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Proiectul 
"Sistem de canalizare si epurare 
a apelor uzate"Com.Letea 
Veche, 
Satele : HOLT, RUSI CIUTEA, 
SIRETU, com.Letea, Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Romania la 2 martie 2012. 

- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
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anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3362. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice Cod 
obiectiv 
795 – Programul aşezăminte 
culturale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 30.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  “Camin 
Cultural Lespezi”, comuna 
GARLENI, jud Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
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din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 
 

3363. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice Cod 
obiectiv 
795 – Programul aşezăminte 
culturale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  967,944 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Camin 
cultural, sat.Pustiana Comuna 
Parjol Jud Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

3364. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3454,67 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Modernizare DC 160 com. 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Helegiu, jud. Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 
 

Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
  

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei. 
 
 

3365. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 248 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Intretinere 
DC 159 com. Helegiu, jud. Bacau
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei. 
 
 

3366. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3540  mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Modernizare drumuri comunale, 
comuna Helegiu, judetul Bacau, 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 610 -

3367. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  6579 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Proiectul 
"Imbunatatirea calitatii vietii 
pentru populatia rurala "  - 
SASCUT DRUM DE LEGATURA 
DN2-SCHINENI Com Sascut Jud 
Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 
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stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei. 
 

3368. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 9069,452 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
“Modernizare DC 6 km 2+800 
– 8+100”, localitatea Beresti- 
Bistrita, judeţ Bacau 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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crt. 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei. 
 
 

3369. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă 
250   suma de mii lei pentru 
finanţarea obiectivului “Asfaltare 
drum comunal centru Blagesti – 
Ciubota (Pipei)”, localitatea 
BLAGESTI, judeţ Bacau 
 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
Surse de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 



 
 
Nr. 
crt. 
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drumurilor de interes local Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012.. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 



 
 
Nr. 
crt. 
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mil lei. 
 

3370. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului – Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
întreţinerea şi modernizarea 
drumurilor de interes local la 
nivelul comunei Puiesti, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară actuală pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei. 
 

3371. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Realizare sistem de canalizare, 
Comuna Colţi, Judeţ Buzău = 
7.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 



 
 
Nr. 
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reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3372. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Sistem de alimentare cu apă al 
satelor Racoviţeni, Petrişoru şi 
Budrea” Comuna Racoviţeni, 
Judeţ Buzău = 3.300 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 619 -

pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

3373. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Extindere alimentare cu apa, 
Comuna Glodeanu Sărat, Judeţ 
Buzău = 3.600 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

3374. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Reţea alimentare gaze, Comuna 
Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău = 
5.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale 
 

3375. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Reţea canalizare, Comuna 
Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău = 
12.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 622 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3376. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Construcţie Sală Sport, Comuna 
Săpoca, Judeţ Buzău = 450 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 624 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţiilor. monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

3377. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si 

Construcţie reţea de canalizarea 
şi epurare a apelor uzate, 
Comuna Săpoca, Judeţ Buzău = 
9.161 mii lei 
 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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titlul VII alte transferuri Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3378. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Amenajare teren de sport 
multifuncţional, Comuna 
Costeşti, Judeţ Buzău = 350 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Romania la 2 martie 2012. 

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

3379. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Amenajare sistem de apă şi 
canalizare, Comuna Costeşti, 
Judeţ Buzău = 4.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3380. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Construcţie teren sport, Comuna 
Cilibia, Judeţ Buzău = 320 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

3381. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 

Finalizare alimentare cu apă 
Cilibia-Mînzu-Movila, Comuna 
Cilibia, Judeţ Buzău = 1.000 mii 
lei 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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capital si titlul VII alte transferuri  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale 

3382. Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. Grupa cheltuieli 
de capital si titlul VII alte 
transferuri 

Reţea alimentare electrică la 
alimentarea cu apă, Comuna 
Cilibia, Judeţ Buzău = 80 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 
 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

-Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale conform prevederilor 
Legii 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
sumele fiind aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatorii 
principali de credite la 
propunere autoritatilor locale. 
 

3383. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Reţea alimentare cu apă Gara 
Cilibia Poştă, Comuna Cilibia, 
Judeţ Buzău = 12.000 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
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crt. 
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bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

3384. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Lucrări de canalizare Cilibia- 
Mînzu-Movila, Comuna Cilibia, 
Judeţ Buzău = 72.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3385. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă punct 
“Cocoşari”, Comuna Calvini, 
Judeţ Buzău = 587, 750 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
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administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale 

3386. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Extindere reţea iluminat public, 
Comuna Calvini, Judeţ buzău = 
30 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale 

3387. Anexa nr.3/15 Regularizare rîu Bîsca Chiojdului, Lucrări de continuare a Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Comuna Calvini, Judeţ Buzău = 
76,760 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

amendamentului intrucat: 

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 

3388. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Proiectare şi execuţie Bază 
Sportivă Multifuncţională – Model 
II, Comuna Balta Albă, Judeţ 
Buzău = 513,840 mii  lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
 

3389. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă, Comuna 
Balta Albă, Judeţ Buzău = 
10.078 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3390. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Punte de cabluri pentru trafic 
uşor (pînă la 2 tone), peste rîul 
Bâsca Rozaliei, Sat Furtuneşti, 
Comuna Gura Teghii, Judeţ 
Buzău = 700 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 
 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3391. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă în satul 
Furtuneşti (cătunul Bâsca – 
Colţi), Comuna Gura Teghii, 
Judeţ Buzău = 300 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3392. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Reţea alimentare cu apă, 
Comuna Murgeşti, Judeţ Buzău 
= 200 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3393. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitol 70.01. Grupa cheltuieli 
de capital si titlul VII alte 
transferuri 

Extindere reţea de alimentare cu 
apă în zona Satul Vechi, 
Comuna Padina, Judeţ Buzău = 
1.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3394. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă în sistem 
centralizat, Comuna Blăjani, 
Judeţ Buzău = 1.800 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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3395. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Reţea de canalizare şi staţie de 
epurare, Comuna Boldu, Judeţ 
Buzău = 5.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3396. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Reţea sistem de alimentare cu 
apă, Comuna Cochirleanca, judeţ 
Buzău = 385,714  mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3397. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Finalizare lucrări “Alimentare cu 
apă potabilă, satele Amaru şi 
Dulbanu”, Comuna Amaru, Judeţ 
Buzău = 1.000 mii lei 
 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3398. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

“Alimentare cu apă potabilă, 
satele Cîmpeni, Lunca, 
Scorţeanca şi Lacu Sinaia”, 
Comuna Amaru, Judeţ Buzău = 
6.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3399. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Reţea de canalizare în satele 
Amaru şi Dulbanu, Comuna 
Amaru, Judeţ Buzău = 8.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3400. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Amenajare bază sportivă, 
Comuna Amaru, Judeţ Buzău = 
700 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3401. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

“Realizare bază sportivă”, 
Comuna Brădeanu, Judeţ Buzău 
= 765,727 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3402. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Realizare Sală Sport, Sat 
Smîrdan, Comuna Brădeanu, 
Judeţ Buzău = 700 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3403. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Înfiinţarea reţelei de apă la satul 
Mitropolia, Comuna Brădeanu, 
Judeţ Buzău = 789,960 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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3404. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Extindere reţea de alimentare cu 
apă în satul Brădeanu, Comuna 
Brădeanu, Judeţ Buzău = 
1.947,814 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3405. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Extindere reţea de alimentare cu 
apă în satul Smîrdan, Comuna 
Brădeanu, Judeţ Buzău 
=1.607,643 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3406. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 

Reţea de alimentare cu apă , 
Comuna Brăeşti, Judeţ Buzău = 
8.400 mii lei 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare nu poate 
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70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3407. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Prima înfiinţare a reţelei publice 
de canalizare şi staţie de epurare 
pentru satele Lunca Jariştei şi 
Muşceluşa, Comuna Siriu, Judeţ 
Buzău = 8.948,520 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 

3408. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Construire bază sportivă 
multifuncţională – model tip II, 
Comuna Siriu, Judeţ Buzău = 
836,309 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3409. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Reţea de electrificare Sat Gura 
Siriului, Comuna Siriu, Judeţ 
Buzău = 6.181,861 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 

3410. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă şi canalizare, 
Sat Măgura, Comuna Măgura, 
Judeţ Buzău = 4.200 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţiilor. privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3411. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Înfiinţare reţea de alimentare cu 
apă şi canalizare, Comuna 
Scorţoasa, Judeţ Buzău = 11.000 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3412. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Proiect tehnic – Parc Fotovoltaic  
Studiu de fezabilitate, Comuna 
Cislău, Judeţ Buzău = 42 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 652 -

din Camera Deputaţilor şi Senat Romania la 2 martie 2012 
3413. Anexa nr.3/15 

 Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Branşament retea electrică Bază 
Sportivă – Model tip II, Comuna 
Cislău, Judeţ Buzău = 50 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3414. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Execuţie lucrări privind cale de 
acces la baza sportivă – Model 
tip II, Comuna Cislău, Judeţ 
Buzău = 50 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3415. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 

Execuţie lucrări Parc Fotovoltaic, 
Comuna Cislău, Judeţ Buzău = 
42 mii lei 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
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70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

implementare a proiectelor 
integrate. 
 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3416. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice Capitol 
70.01. Grupa cheltuieli de 
capital si titlul VII alte transferuri 

Construire staţie de pompare a 
apei, Sat Chiliile, Comuna 
Chiliiile, Judeţ Buzău = 75 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3417. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 1171 mii 
lei pentru lucrări de asfaltare a 
DC 33 Odaia Banului – Maxenu 
– Ferma Frasinu, 3,5 km, 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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Comuna Ţinteşti, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3418. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 676 mii lei 
pentru lucrări de asfaltare 
drumuri comunale Ţinteşti – 
Ferma Garoflid, Comuna Ţinteşti, 
Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3419. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 257 mii lei 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
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pentru construcţie trotuare pe 7 
km în satele Ţinteşti şi Maxenu, 
Comuna Ţinteşti, Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3420. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 200 mii lei 
pentru modernizare drumuri 
săteşti (balastare), Comuna 
Ţinteşti, Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3421. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune suplimentarea 
Bugetului Ministerului Dezvoltării 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice  Regionale cu suma de 10.000 mii 
lei pentru reabilitare DC 69, 
Comuna Colţi, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

menţionate, aflate în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3422. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 3.000 mii 
lei asfaltare drum comunal, 5km, 
Comuna Glodeanu Sărat, Judeţ 
Buzău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3423. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune suplimentarea 
Bugetului Ministerului Dezvoltării 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice  Regionale cu suma de 700 mii lei 
pentru asfaltare drumuri 
comunale, 2km, şi săteşti, 
Comuna Murgeşti, Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

menţionate, aflate în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3424. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
Bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 500 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
comunal, Comuna Săpoca, Judeţ 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3425. Anexa nr.3/15 Se propune suplimentarea Realizări de lucrări ce vizează Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 3900 mii 
lei pentru reabilitarea drumului 
Spătaru - Gomoieşti, Comuna 
Costeşti, Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3426. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 900 mii 
lei, pentru reabilitare drum 
sătesc, Comuna Costeşti, Judeţ 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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3427. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 550 mii lei 
pentru finalizarea DC 24 - 
drumuri agricole comunale, 
Comuna Cilibia, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3428. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 1200 mii 
lei construire pod traversare 
Bîscenii de Jos - Olari, Comuna 
Calvini, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
3429. Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 400 mii lei 
pentru balastare şi asfaltare 
drumuri comunale, Comuna 
Calvini, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3430. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 595 mii lei 
pentru punte de trecere cătun 
Pachet, Comuna Calvini, Judeţ 
Buzău.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3431. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 300 mii lei 
pentru întreţinere drumuri 
comunale în lungime de 40 km, 
Comuna Padina, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3432. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 2800 mii 
lei pentru reabilitare drumuri 
comunale spre cele 4 cimitire, în 
lungime de 2 km, Comuna 
Padina, Judeţ Buzău.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3433. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 400 mii lei 
pentru modernizare şi reabilitare 
DC 66 Varlaam – Vadu Oii 
(4km), Comuna Gura Teghii, 
Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3434. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 800 mii lei 
pentru modernizare drumuri de 
interes local, Comuna Blăjani, 
Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3435. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 4000 mii 
lei pentru modernizare drumuri 
de interes local (11Km), Comuna 
Boldu, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3436. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 3000 mii 
lei pentru asfaltarea drumurilor 
de interes local, Comuna Amaru, 
Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3437. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 7938 mii 
lei pentru modernizare drum 
comunal DC 32, Comuna 
Brădeanu, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3438. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 300 mii 
lei pentru reabilitaredrumuri de 
interes comunal, Comuna 
Brădeanu, Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3439. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma 
de 7800 mii lei pentru 
modernizare drumuri de interes 
local în satele Goideşti, Brătileşti 
şi Ivăneţu, Comuna Brăeşti, 
Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3440. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 500 mii lei 
pentru asfaltare şi întreţinere 
drumuri comunale şi săteşti, 
Comuna Siriu, Judeţ Buzău. 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3441. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 96 mii lei 
pentru amenajare trotuar asfaltat 
Lunca Jariştei, Comuna Siriu, 
Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3442. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 42 mii lei 
pentru amenajare trotuar asfaltat 
Caşăca, Comuna Siriu, Judeţ 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 667 -

Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3443. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 96 mii lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, Comuna Cislău, Judeţ 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3444. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale  cu suma de 10152 mii 
lei pentru execuţie lucrări 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
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imbunătăţirea reţelei de drumuri 
de interesc local şi renovarea, 
modernizarea Căminului Cultural, 
Comuna Cislău, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3445. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 5720 mii lei pentru asfaltare 
drumuri de interes local 
(5,36km), Comuna Măgura, 
Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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3446. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 70 mii lei 
pentru reabilitare punte peste 
albia rîului Buzău, Comuna 
Măgura, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3447. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma  de 800 mii 
lei pentru asfaltare drum comunal 
DC 97 Gura Văii – Grăbicina, 
Comuna Scorţoasa, Judeţ 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3448. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 400 mii lei pentru 
modernizare prin balastare DC 
Scorţoasa-Dîlma (7km) şi DC 
Plopeasa de Sus- Plopeasa de 
Jos (4km), Comuna Scorţoasa, 
Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3449. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma 
de 17000 mii lei pentru 
modernizare DC 94 Suchea – 
Lacul Mocearu (9,6km), Comuna 
Chiliiile, Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor comunale 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

3450. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 10 mii lei 
pentru Construire Cămin 
Cultural, Sat Buda Crăciuneşti – 
proiect tehnic, Comuna Cislău, 
Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3451. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 100 mii lei 
pentru Construire sediu 
dispensar uman, Sat Terca, 
Comuna Lopătari, Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Realizarea unor spaţii necesare 
funcţionării normale a 
dispensarului uman. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3452. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.531,586 mii lei pentru 
reabilitarea drumurilor de interes 
local din comuna Valea Salciei, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumurilor din 
comuna Valea Salciei 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3453. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.500 mii lei pentru 
demararea lucrărilor pentru 
asfaltarea drumului orăşenesc 
(5km) din oraşul Pătârlagele, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumului 
orăşenesc din Pătârlagele 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor şi deplasarea 
celor 5000 localnici , aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

3454. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 7.000 mii lei pentru 
modernizare strazilor din oraşul 
Pătârlagele, judeţul Buzău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 675 -

protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3455. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 10.000 mii lei pentru 
pietruire drumuri săteşti: Cotorca, 
Satul Nou, Cârligu Mare, Cârligu 
Mic, Caşota, Văcăreasca din 
cadrul comunei Glodeanu 
Siliştea, judeţul Buzău. 

Imbunatatirea conditiilor de 
trafic. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

respective 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
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3456. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 800 mii lei pentru 
reabilitarea drumului de interes 
local din localitatea Buda, 
comuna Buda, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Ţinând cont de starea precară a 
drumului principal de interes 
local din localitatea Buda care 
face dificilă deplasarea 
pietonilor sau a automobilelor 
este necesară reabilitarea 
acestuia.  
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

3457. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei pentru 
modernizarea drumului sătesc 
Ciudu (4 km), comuna Calvini, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

La momentul actual, drumul 
sătesc din Ciudu, comuna 
Calvini, este aproape 
impracticabil, fapt care 
îngreunează circulaţia 
automobilelor şi pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

3458. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.500 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de 
reabilitare la drumurile din satele 
Ghergheasa şi Sălcioara, 
comuna Ghergheasa, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru siguranţa circulaţiei 
pietonilor şi automobilelor pe 
drumurile din cele două sate de 
asemenea, este necesară 
reabilitarea acestora. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

3459. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.204 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de 
reabilitare a tuturor străzilor 
comunale din comuna Rîmnicelu, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Starea precară actuală a 
străzilor comunale îngreunează 
mult circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de 
aceea este necesară 
reabilitarea străzilor comunale 
din Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

3460. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.500 mii lei pentru 
construcţia unei săli de sport în 
localitatea Berca, comuna Berca, 

Inexistenţa unei săli de sport, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
celor 10.000 beneficiari locul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
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unităţi ale administraţiei publice  judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

potrivit pentru desfăşurarea 
unor activităţi de natură sportivă 
în echipă (jocuri de sală), şi/sau 
pentru antrenamentul individual. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului 

3461. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.161 mii lei pentru 
înfiinţarea unei săli de sport în 
comuna Rîmnicelu, judeţul 
Buzău. 

Inexistenţa unei săli de sport, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
celor 10.000 beneficiari locul 
potrivit pentru desfăşurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

unor activităţi de natură sportivă 
în echipă (jocuri de sală), şi/sau 
pentru antrenamentul 
individual. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului 

3462. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. I-VIII– 
construirea unei săli de sport in 
satul Bîscenii de Sus comuna 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 500 
de elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Calvini, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se doreşte construirea unei 
biblioteci care să asigure 
elevilor accesul la bibliografia 
necesară pentru studiul şcolar. 
Totodată, pentru desfăşurarea 
activităţii şcolare sportive în 
condiţii optime şi de siguranţă, 
este necesară construirea unei 
săli de sport. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului 

3463. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.400 mii lei pentru 
construirea a două săli de sport: 
una pentru Şcoala cu cls. I-VIII 
din Satul Nou şi una pentru 
Şcoala cu cls. I-VIII din Satul 

Cele două săli de sport 
urmează a servi circa 800 de 
elevi încadraţi la instituţiile de 
învăţământ menţionate. 
Acestea sunt necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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Vechi- comuna Padina, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

şcolare la orele de sport, pentru 
organizarea de concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru 
organizarea unor evenimente 
de altă natură. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

respective

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului 

3464. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 21154,49 mii lei pentru 
construirea unui număr de 128 
de locuinţe sociale în mun. 
Râmnicu Sărat, jud. Buzău, 
destinate categoriilor de 
persoane al căror venit net lunar 

Viitorii beneficiari ai locuinţelor 
sociale locuiesc în prezent în 
condiţii improprii care pun în 
pericol sănătatea fizică şi 
mentală a copiilor.  
 
Sursa de finanţare: bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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pe membru de familie se 
situează cu 20% sub limita 
minimă de venit şi altor categorii 
de persoane. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

MDRAP 
 

respective 

 
 

3465. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 5.288,63 mii lei pentru 
construirea unui număr de 32 de 
locuinţe sociale în mun. Râmnicu 
Sărat, jud. Buzău, destinate 
chiriaşilor evacuaţi sau care 
urmează a fi evacuaţi din 
locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Necesitatea de a oferi chiriaşilor 
evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi, un spaţiu în care să 
locuiască. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

publice, cu modificările 
ulterioare 

3466. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6.000 mii lei pentru 
obiectivul : Retea alimentare apa 
potabila în satele Cotorca, Satul 
Nou, Carligu Mic, Cârligu Mare, 
Caşota, Corbu, Văcăreasca, din 
Comuna Glodeanu Siliştea, 
judeţul Buzău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea crearii retelei de 
apa si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de 
locuire in mediul rural. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

3467. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 40 mii lei pentru 
obiectivul: Retea alimentare apa 
potabila Comuna Stâlpu, judeţul 
Buzău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Necesitatea crearii retelei de 
apa si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de 
locuire in mediul rural. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 

3468. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.300 mii lei pentru 
finalizarea reţelei de alimentare 
cu apă în sistem centralizat în 
satele Moşeşti şi Robeasca- 
comuna Robeasca,judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor 
şi 
cerinţelor actuale. 
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă 
potabilă care să asigure celor 
1300 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde 
de calitate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
. Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 690 -

Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 

Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
3469. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea sursei de apă în 
localitatea Unguriu, comuna 
Unguriu, judeţul Buzău. 
 

Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar reabilitarea sursei de 
apă care să asigure celor 2850 
gospodării cantitatea necesară 
de apă, lipsită de impurităţi care 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

să nu mai pună în pericol 
sănătatea localnicilor. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

respective

 Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
3470. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 200 mii lei pentru 
lucrările de extindere a sistemului 
de alimentare cu apă în satele 
Tisău şi Strezeni, comuna Tisău, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor 
şi cerinţelor actuale. Dat fiind 
importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă potabilă care 
să asigure celor 2300 
gospodării cantitatea necesară 
de apă la standarde de calitate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

3471. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 400 mii lei pentru 
alimentarea cu apă în satul 
Fântânele, comuna Mărgăriteşti, 
judeţul Buzău. 
 

Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor 
şi cerinţelor actuale. 
Dat fiind importanţa vitală pe 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă 
potabilă care să asigure celor 
700 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde 
de calitate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

să se finanţeze lucrările 
respective 

 Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
3472. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de 
introducere a sistemului de 
alimentare cu apă în satele Valea 
Cătinei şi Sloboziacomuna 
Cătina, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor 
şi cerinţelor actuale. 
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă 
potabilă care să asigure celor 
927 gospodării cantitatea 
necesară de apă la   standarde 
de calitate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

 Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

3473. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de extindere 

Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

a sistemului de alimentare cu 
apă în satul Poeniţele, comuna 
Chiojdu, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

nu mai corespund necesităţilor 
şi cerinţelor actuale. Dat fiind 
importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă potabilă care 
să asigure celor 465 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

 Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

3474. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de 
reabilitare a sistemului de 
alimentare cu apă în satele 
Nenciuleşti, Dobrileşti, Manoileşti 
şi Izvorul Dulce comuna Merei, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor 
şi cerinţelor actuale. 
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă 
potabilă care să asigure celor 
2500 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde 
de calitate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

3475. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.400 mii lei pentru 
reabilitarea reţelei de apă în satul 
Fântânele, comuna Năeni, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor 
şi cerinţelor actuale. 
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă 
potabilă care să asigure celor 
500 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde 
de calitate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

 Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

3476. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.500 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de 
alimentare cu apă în Satul Nou, 
comuna Padina (20km), judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor 
şi cerinţelor actuale. 
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă 
potabilă care să asigure celor 
2000 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde 
de calitate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

completările ulterioare. 

 

3477. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 600 mii lei pentru 
construirea sistemului de 
alimentare cu apă în satele 
Ghergheasa şi Sălcioara, 
comuna Ghergheasa, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă potabilă care 
să asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

. 

 
3478. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei 
pentrudemararea lucrărilor de  
alimentare cu apă a satului Ciuta, 
comuna Măgura, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă potabilă care 
să asigure tuturor 
gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde 
de calitate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
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investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

. 

 
3479. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4.300 mii lei pentru 
demararea lucrărilor pentru 
alimentarea cu apă în comuna 
Amaru, valoarea totală a 
proiectului fiind de 24.000 mii lei- 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă potabilă care 
să asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
. -- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective 

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 

 
3480. Anexa 3/15/02 Din suma prevăzută se alocă Este imperios necesar Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

suma de 500 mii lei pentru 
finalizarea reţelei de alimentare 
cu apă în comuna Valea 
Rîmnicului, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă potabilă care 
să asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

amendamentului intrucat: 
- -- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective 

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

 
3481. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de 
alimentare cu apă în comuna 
Săhăteni, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă potabilă care 
să asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
. 

 
3482. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.664,899 mii lei pentru 
introducerea sistemului de 
alimentare cu apă în comuna 
Topliceni, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă potabilă care 
să asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective 

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3483. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 750 mii lei pentru 
extinderea alimentării cu apă în 

Este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă potabilă care 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-- Sursa de finanţare nu 
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51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

comuna Puieşti, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

să asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective 

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
. 

 
3484. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.161 mii lei pentru un 
proiect de aducţiune a apei în 
satul Ştiubeiu, comuna 
Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă potabilă care 
să asigure tuturor 
gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde 
de calitate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3485. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 
51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de 
introducere a reţelei de 
alimentare cu apă în satele 
Cîrligu Mic, Cîrligu Mare, 
Văcăreasa, Casota şi 
Corbucomuna Glodeanu Siliştea, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă potabilă care 
să asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective 

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
  

 
3486. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei publice – Grupa 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.900 mii lei pentru 
obiectivul „Alimentare cu apă”, 

Este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă potabilă care 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
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51 , Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

com. Topliceni, sat. Deduleşti 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

să asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective 

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
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cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
. 

 
3487. Anexa 3/15/29 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de 
introducere a sistemului de 
alimentare cu apă şi a canalizării 
în satele Scutelnici şi Lipănescu 
– comuna Scutelnici, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă potabilă care 
să asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate.Totodată, 
este necesară şi introducerea 
sistemului de canalizare pentru 
a asigura localnicilor condiţii de 
viaţă civilizate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 713 -

autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
. 

 
3488. Anexa 3/15/29 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei pentru 
proiectare şi demarare lucrări la 
sistemul de alimentare cu apă şi 
canalizare în localitatea Stîlpu, 
comuna Stîlpu, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă potabilă care 
să asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate.Totodată, 
este necesară şi introducerea 
sistemului de canalizare pentru 
a asigura localnicilor condiţii de 
viaţă civilizate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective 

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3489. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.000 mii lei pentru 
reabilitarea sistemului de 

Este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă potabilă care 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- -- Sursa de finanţare nu 
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 alimentare cu apă şi canalizare 
din satul Poşta Cîlnău, comuna 
Poşta Cîlnău, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

să asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate.Totodată, 
este necesară şi introducerea 
sistemului de canalizare pentru 
a asigura localnicilor condiţii de 
viaţă civilizate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective 

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

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

 
3490. Anexa 3/15/29 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de înfiinţare 
a unei reţele publice de 
canalizare şi a staţiei de epurare 
în comuna Glodeanu Sărat, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Pentru a asigura celor 4762 
localnicilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de 
epurare. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective 

Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi suma 
de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3491. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de înfiinţare 
a unei reţele de canalizare în 
comuna Pietroasele, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dat fiind cerinţele actuale, 
introducerea unei reţele de 
canalizare este mai mult decât 
necesară pentru a asigura celor 
3750 de gospodării condiţii de 
viaţă mai civilizate . 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective 

Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
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inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi suma 
de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3492. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 8.000 mii lei pentru 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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şi Administraţiei Publice 
 

introducere canalizare în comuna 
Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

mai bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de 
epurare şi tratare a apei. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

-- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective 

Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
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Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi suma 
de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
. 

 
3493. Anexa 3/15/29 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 700 mii lei pentru 
modernizarea staţiei de tratare a 
apelor uzate în satul Beceni, 
comuna Beceni, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Aducerea staţiei de tratare a 
apelor uzate la condiţii optime 
de funcţionare este o condiţie 
indispensabilă unei comunităţi. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3494. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.500 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de înfiinţare 
a unei staţii de epurare a apelor 
reziduale în comuna Pietroasele, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Aducerea staţiei de tratare a 
apelor uzate la condiţii optime 
de funcţionare este o condiţie 
indispensabilă oricărei 
comunităţi. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
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apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3495. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.500 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de 
reabilitare a Casei de Cultură din 
Berca, comuna Berca, judeţul 

Clădirea se găseşte intr-o stare 
de uzură avansată . Vechimea 
clădirii impune reconsolidarea. 
Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

3496. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.000 mii lei pentru 
reabilitarea căminelor culturale 

Clădirile se găsesc intr-o stare 
de uzură avansată. Vechimea 
acestora impune 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
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 din satele Lipia, Merei şi 
Nenciuleşti, comuna Merei, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

reconsolidarea. Necesitatea 
existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de 
altă natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

3497. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 20.000 mii lei pentru 
reabilitarea căminului cultural şi a 

Clădirile se găsesc intr-o stare 
de uzură avansată .Vechimea 
acestora impune 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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 casei de cultură din oraşul 
Pătârlagele, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

reconsolidarea. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

3498. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 200 mii lei pentru 

Clădirile se găsesc intr-o stare 
de uzură avansată . Vechimea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice  
 

reabilitarea căminului cultural din 
comuna Florica, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

acestora impune 
reconsolidarea. Necesitatea 
existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de 
altă natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

3499. Anexa 3/15/02 Din suma prevăzută se alocă Starea precară actuală pune în Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice – Grupa 
51, Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

suma de 150 mii lei pentru 
întreţinerea şi modernizarea 
drumurilor de interes local la 
nivelul comunei Puiesti, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 
 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3500. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei şi Publice – 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  

Se propune alocarea sumei de 
250 mii lei pentru extinderea 
reţelei electrice în satul Chiojdu, 
comuna Chiojdu, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unor condiţii 
mai bune de viaţă. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

3501. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 15.000 mii 
lei pentru modernizarea 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea drumurilor, 
doarece infrastructura 

Se propune respingerea 
întrucât: 
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drumurilor din municipiul 
Constanţa: 
1. Modernizare drum Zona 
Faleză Nord –Mamaia, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. – 
5.000 mii lei; 
2. Modernizare drum Zona 
Palazu Mare, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa – 
5.000 mii lei. 
3. Modernizare drum Zona Tomis 
Nord, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa - 5.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

îngreunează mult circulaţia 
autovehiculelor, aspect care 
pune în pericol siguranţa 
circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 
 

-Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3502. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.600 mii lei pentru 
finanţarea proiectului de  
extindere a alimentării  cu 
energie electrică in cartierul nou 
comuna Mereni,  judetul 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
 

-Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3503. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.000 mii lei pentru 
finanţare construire reţea de apă 
şi canalizare în comuna  
Seimeni, judeţul Constanţa. 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investiţii 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
 

-Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3504. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 750 mii lei 
pentru finanţare construire 
trotuare în localităţile turistice 2 
Mai si Vama Veche, localitatea 
Limanu, jud. Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
întrucât: 
 

-Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţiilor. conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3505. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.500 mii lei pentru 
finanţare reabilitare alimentare cu 
apă sat Mereni, comuna Mereni, 
judeţul Constanţa 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
 

-Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3506. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 7.000 mii 
lei pentru reabilitare pod zona 
IPMC din Munuicipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Investiţia este începută şi 
trebuie finalizată. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
 

-Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3507. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 15.506,875 mii lei 
pentru finanţare modernizare 
drum de exploatare în comuna 
Săcele judeţul Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
 

-Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3508. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerului  
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice,  cu suma de 247 mii lei, 
pentru plata lucrărilor executate 
din 2010, pentru poduri şi podeţe 
în localitatea Chirnogeni, judeţul 
Constanţa  
 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
decontarea cheltuielilor  
lucrărilor executate la poduri şi 
podeţe, din localitatea 
Chirnogeni. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare mentionatã nu 
poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

3509. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru finalizare poduri şi podeţe 
în comuna Ion Corvin,  judeţul 
Constanţa 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Plăţi restante către furnizori 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare mentionatã nu 
poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 

 
 

3510. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 2.500 mii lei 
pentru asfaltarea drumurilor din 
comuna Ciocârlia, judeţul 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Obiectiv nou de investitie. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3511. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu 260 mii lei, parte 
cofinanţare pentru modernizare 
şi reabilitare drumuri sat 
Comana, proiect aflat în 
parteneriat cu Banca Mondială, 
judeţul Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea proiectului de 
reabilitare a drumurilor din 
localitatea Comana. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare mentionatã nu 
poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 

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

Pentru anul 2013  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
 

3512. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 5.000 mii lei 
pentru realizarea ultimului 
obiectiv de investiţii pentru 
programul social de urgenţă  - 
centru de instruire şi agreement 
pentru tineret,  oraşul 
Cernavodă, judeţul Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea proiectului şi pentru 
darea în folosinţă cât mai 
repede posibil. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3513. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 6000 mii 
lei pentru obiectivul „Extindere şi 
reabilitare străzi în municipiul 
Slobozia”, municipiul Slobozia, 

Proiectul privind extinderea şi 
reabilitarea străzilor din 
municipiul Slobozia cuprinde 
modernizarea a peste 75 străzi 
aferente cartierelor de locuit, 
dar şi cartierelor noi de locuinţe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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interes local judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

ale căror terenuri au fost 
acordate tinerilor conform Legii 
nr. 15/2003. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3514. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 800 mii lei 
pentru obiectivul „Înfiinţare drum 
comunal DC 55” către comuna 
Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa.
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Facilitarea mobilităţii populaţiei, 
a bunurilor şi a serviciilor de 
intervenţii speciale: pompieri, 
salvare, poliţie. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3515. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul „Pietruire 

Starea drumurilor comunale din 
comună este precară. 
Comunitatea nu are surse 
proprii pentru susţinerea acestui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
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reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

drumuri comunale în comuna 
Gheorghe Lazăr”, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

proiect. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3516. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 200 mii lei 
destinată obiectivul „Pasarela 
peste râul Ialomiţa în sat 
Frăţileşti, comuna Săveni, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Vechea pasarelă este 
deteriorată şi pune în pericol 
vieţile locuitorilor. 
Pasarela permite accesul 
locuitorilor din satul Frăţileşti la 
drumul naţional DN2A, situat la 
2 km. Cealaltă variantă de 
acces implică un ocol de zeci de 
kilometri şi nu este o opţiune 
pentru cetăţenii care nu deţin 
autoturisme. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3517. Anexa nr.3/15 Se propune suplimentarea Investiţia este necesară şi Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 85 mii lei 
pentru obiectivul „Proiect şi 
execuţie trotuar pietonal pentru 
stradă comunală”, comuna Valea 
Măcrişului, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

oportună, porţiunea de trotuar în 
discuţie făcând facil şi sigur 
accesul copiilor în zona şcolii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3518. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 250 mii  ei 
pentru obiectivul „Pietruire străzi 
comunale”, comuna Valea 
Măcrişului, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Starea drumurilor comunale 
este foarte proastă, acestea 
degradându-se în timp iar 
comunitatea nu are resursele 
necesare reabilitării şi intretinerii 
acestora. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
3519. Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 1000 mii 
lei pentru obiectivul „Modernizare 
drumuri de exploatare agricolă” 
comuna Valea Ciorii, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Localitatea este întinsă pe mai 
bine de 8 km cu patru sate 
aparţinătoare şi este necesară 
decongestionarea principalei căi 
de acces prin amenajarea unor 
drumuri de exploatare care să 
asigure accesul utilajelor 
agricole şi al atelajelor. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3520. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şcu suma de 2000 mii 
lei pentru obiectivul „Asfaltare 
drumuri comunale” comuna 
Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

În ultimii 10 ani, comunitatea nu 
a primit nici o sumă cu această 
destinaţie prin finanţare 
judeţeană sau naţională şi 
starea infrastructurii de drumuri 
comunale este extrem de 
proasta. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3521. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 800 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare şi 
modernizare drum de interes 
local” comuna Coşereni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Una dintre comunele cu o 
importantă activitate economică 
are nevoie de o infrastructură 
de drumuri comunale de un bun 
nivel tehnic şi cu o bună 
acoperire a necesarului de 
transport. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3522. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 400 mii lei 
pentru obiectivul „Modernizare 
trotuare” comuna Traian, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Prin surse proprii comunitatea a 
asigurat finanţarea unei părţi 
importante a infrastructurii de 
drumuri comunale. Pentru zona 
centrală a localităţii este 
necesară finalizarea bordurării 
şi amenajării corespunzătoare a 
trotuarelor şi a căilor de acces 
către curţile cetăţenilor. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Romania la 2 martie 2012. 
 

3523. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 40000 mii 
lei pentru obiectivul „Modernizare 
drumuri (10km) de interes local” 
comuna Perieşi, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna a început cu câţiva ani 
în urmă un program ambiţios şi 
necesar de dezvoltare şi 
reabilitare a infrastructurii de 
drumuri comunale primind şi un 
important sprijin judeţean. 
Alocaţia solicitată este necesară 
pentru finalizarea acestui 
program. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3524. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul „Asfaltare 
DC47” către comuna Muntenii 
Buzău, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Starea drumurilor comunale din 
comună este precară, iar 
comunitatea nu are surse proprii 
pentru susţinerea acestui 
proiect. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3525. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 50 mii lei 
pentru obiectivul „Drum 
exploataţie agricolă” către 
comuna Muntenii Buzău, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Este necesară 
decongestionarea principalei căi 
de acces prin amenajarea unor 
drumuri de exploatare care să 
asigure accesul utilajelor 
agricole şi al atelajelor. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3526. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 3000 mii 
lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi modernizare drum de interes 
local DJ101B” către comuna 
Brazii, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 

Lucrarea face parte din 
strategia de dezvoltare a 
regiunii de nord-est a judeţului 
asigurând o legătură 
corespunzătoare cu judeţele 
vecine.  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3527. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale ş cu suma de 2000 mii 
lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi modernizare drum DC78 
Brazii-limită jud. Prahova” către 
comuna Brazii, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrarea face parte din 
strategia de dezvoltare a 
regiunii de nord-est a judeţului 
asigurând o legătură 
corespunzătoare cu judeţele 
vecine. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3528. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale suma de 9500 mii lei 
pentru obiectivul „Asfaltare 
drumuri de interes local – 10,4 
km” către comuna Jilavele, 

Lucrarea face parte din 
strategia de dezvoltare a 
regiunii de nord-est a judeţului 
asigurând o legătură 
corespunzătoare cu judeţele 
vecine. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 



 
 
Nr. 
crt. 
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interes local judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3529. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 150 mii lei 
pentru obiectivul „Construire 
trotuare drum comunal”, comuna 
Jilavele, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Prin surse proprii comunitatea a 
asigurat finanţarea unei părţi 
importante a infrastructurii de 
drumuri comunale. Pentru zona 
centrală a localităţii este 
necesară finalizarea bordurării 
şi amenajării corespunzatoare a 
trotuarelor şi a căilor de acces 
către curţile cetăţenilor. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3530. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
629 mii lei pentru obiectivul 
„DC37 Sălcioara-Balaciu Măsura 

Este necesară asigurarea unei 
căi de comunicaţie rutieră în 
această zonă a judeţului, 
această investiţie scurtând 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

577” către comuna Sălcioara, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

accesul către un drum naţional 
cu aproape 12 km. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3531. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 715 mii lei 
pentru obiectivul „DC40 
Sălcioara-Horia” către comuna 
Sălcioara, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru finalizarea programului 
propriu de dezvoltare şi 
întreţinere drumuri comunale, 
comunitatea mai are nevoie de 
o susţinere financiară şi pentru 
acest tronson de drum care are 
un nivel de trafic ridicat şi o 
mare importanţă pentru 
localitate. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 

3532. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 150 mii lei 

Starea drumurilor comunale din 
comunitate este extrem de 
precară pe majoritatea dintre 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  



 
 
Nr. 
crt. 
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Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

pentru obiectivul „Pietruire drum 
comunal Condeeşti- Ileana” către 
comuna Bărcăneşti, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

acestea nemaifăcându-se 
intervenţii în ultimii 10 ani. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 

3533. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul „Pietruire străzi” 
comuna Ograda, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Ograda este una dintre 
comunele cu un potenţial ridicat 
de dezvoltare, majoritatea căilor 
de acces comunal fiind 
adiacente DN2A. În aceste 
condiţii este extrem de 
necesară asigurarea unor 
alternative de circulaţie pentru 
localnici . 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3534. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Pentru realizarea unui program 
integrat de pietruire şi de 

Se propune respingerea 
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şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Regionale cu suma de 600 mii lei 
pentru obiectivul „Asfaltare străzi” 
comuna Ograda, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

asfaltare a infrastructurii de 
drumuri comunale comunitatea 
mai are nevoie de suma 
solicitată în completarea 
surselor proprii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3535. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 400 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare şi 
modernizare drumuri de interes 
local” comuna Giurgeni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţia în infrastructura de 
drumuri judeţene este 
importantă pentru dezvoltarea 
unei comunităţi de mare tradiţie 
în zona schimburilor comerciale. 
Cu surse proprii comunitatea a 
efectuat intervenţii majore pe un 
număr important de drumuri 
comunale fiindu-i necesară 
această finanţare pentru 
finalizarea acestui program. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3536. Anexa nr.3/15 Se propune suplimentarea Starea drumurilor comunale Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 340 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare 
drum comunal” comuna Gârbovi, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

este precară, iar comunitatea nu 
are surse proprii pentru 
susţinerea acestui proiect. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3537. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 1000 mii lei pentru obiectivul 
„Lucrări de asfaltare 9km” către 
comuna Stelnica, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Starea drumurilor comunale 
este precară, iar comunitatea nu 
are surse proprii pentru 
susţinerea acestui proiect. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
3538. Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 120 mii lei 
pentru obiectivul „Modernizare 
drum comunal DC7” către 
comuna Movila, jud. Ialomita 

Starea drumurilor comunale 
este precară, iar comunitatea nu 
are surse proprii pentru 
susţinerea acestui proiect. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 

3539. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 300 mii lei 
pentru obiectivul „Modernizare 
drum strada Credinţei-strada 
Eternităţii- 934mp”, comuna 
Movila, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Starea drumurilor comunale 
este precară, iar comunitatea nu 
are surse proprii pentru 
susţinerea acestui proiect. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3540. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 2000 mii 
lei pentru obiectivul „Modernizare 
drumuri de interes local” comuna 
Ciochina, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea drumurilor comunale 
este precară, iar comunitatea nu 
are surse proprii pentru 
susţinerea acestui proiect. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3541. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 100 mii lei 
pentru obiectivul „Realizare drum 
de acces depozit de gunoi” 
comuna Ciochina, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Drumul de acces la obiectiv 
este impracticabil în unele 
anotimpuri, iar comunitatea nu 
are surse proprii pentru 
susţinerea acestui proiect. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Romania la 2 martie 2012 

3542. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
250 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare asfaltare drumuri 
comunale” comuna Roşiori, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea drumurilor comunale 
este precară, iar comunitatea nu 
are surse proprii pentru 
susţinerea acestui proiect. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 

3543. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 4500 mii 
lei pentru obiectivul „Drumuri 
vicinale” comuna Colelia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Starea drumurilor comunale 
este precară, iar comunitatea nu 
are surse proprii pentru 
susţinerea acestui proiect. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3544. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministeruluicu suma de 
300 mii lei pentru obiectivul 
„Asfaltare străzi comunale”  
comuna Drăgoeşti, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea drumurilor comunale 
este precară, iar comunitatea nu 
are surse proprii pentru 
susţinerea acestui proiect. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3545. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 2000 mii lei pentru 
obiectivul „Extindere şi 
îmbunătăţire reţea alimentare cu 
apă, reţea canalizare şi staţie de 
epurare” comuna Coşereni, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului 
de trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3546. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 1446 mii 
lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem de alimentare cu apă – 
comuna Colelia, judet Ialomiţa”  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului 
de trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3547. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 400 mii lei 
pentru obiectivul „Extindere 
reţele de alimentare cu apă” 
către comuna Traian, judeţul 
Ialomiţa. 
 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului 
de trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţiilor strategice Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3548. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 500 mii lei 
pentru obiectivul „Înfiinţare staţie 
de tratare a apei” comuna Traian, 
jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului 
de trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3549. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şcu suma de 450 mii 
lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă sat Fundata” comuna 
Perieţi, judeţul Ialomiţa. 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului 
de trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
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alimentarea cu apă a 
satelor 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3550. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
295 mii lei pentru obiectivul 
„Reţea alimentare cu apă” 
comuna Jilavele, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului 
de trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3551. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şcu suma de 1250 mii 
lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă” din comuna Sălcioara, 
judeţul Ialomiţa. 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului 
de trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 



 
 
Nr. 
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alimentarea cu apă a 
satelor 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3552. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 225 mii lei 
pentru obiectivul „Programul 
vizând protecţia resurselor de 
apă, sisteme integrate de 
alimentare cu apă, staţii de 
tratare, şi staţii de epurare – 
Extinderea reţelei de apă 
menajeră în comuna Sf. 
Gheorghe”, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului 
de trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 758 -

3553. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 1000 mii 
lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi extindere sistem de alimentare 
cu apă şi canalizare” comuna 
Axintele, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului 
de trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3554. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 800 mii lei 
pentru obiectivul „Staţie de 
tratare a apei” comuna Axintele, 
jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului 
de trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
3555. Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 281 mii lei 
pentru obiectivul „Reţea de 
alimentare cu apă”comuna 
Roşiori, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului 
de trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3556. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 850 mii 
lei pentru înlocuirea reţelei şi 
forarea unui puţ nou pentru 
locuitorii cartierului „IAS” din 
comuna Giurgeni, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Reţeaua este construită în anii 
1970 şi prezintă un grad 
avansat de uzură şi insecuritate 
pentru starea de sănătate a 
consumatorilor. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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crt. 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3557. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea 
sistemelor de alimentare 
cu apă, a sistemelor de 
canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 12500 mii 
lei, destinată obiectivului „Reţele 
de canalizare menajeră şi 
pluvială Slobozia”, Municipiul 
Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea îndeplinirii 
angajamentelor asumate de 
România prin documentele de 
aderare la Uniunea Europeana.. 
Sumele sunt necesare pentru 
două obiective importante 
privind extinderea reţelei de 
canalizare menajeră şi pluvială 
în Slobozia, cartierele Slobozia 
Nouă şi Bora. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3558. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea 
sistemelor de alimentare 
cu apă, a sistemelor de 
canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 3000 mii 
lei pentru obiectivul „Reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă”  
municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Investiţia este necesară şi 
extrem de urgentă. Reţeaua de 
alimentare cu apă este veche, 
iar conductele de fier 
îmbătrânite deteriorează grav 
calitatea apei pentru populaţie 
prin aportul ridicat de fier în apă.
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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crt. 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3559. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea 
sistemelor de alimentare 
cu apă, a sistemelor de 
canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 7500 mii 
lei destinată obiectivului „Sistem 
de canalizare cartierele Slobozia 
Nouă şi Bora” din Municipiul 
Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv necesar pentru 
sănătatea populaţiei şi protecţia 
mediului. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3560. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea 
sistemelor de alimentare 
cu apă, a sistemelor de 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 7500 mii 
lei destinată obiectivului 
„Modernizarea staţiei de epurare 
şi realizarea unei trepte de 
epurare biologică Slobozia”, 
Municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 

Obiectiv necesar pentru 
sănătatea populaţiei şi protecţia 
mediului. Municipalitatea 
derulează acest proiect în 
vederea asigurării obligaţiilor 
privind protecţia mediului . 
 
Sursa de finanţare: creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 



 
 
Nr. 
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canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3561. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea 
sistemelor de alimentare 
cu apă, a sistemelor de 
canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 9000 mii 
lei destinată obiectivului 
„Modernizare gospodărie de apă 
potabilă şi extindere reţea apă 
potabilă, înfiinţare reţea 
canalizare şi staţie de epurare” 
din zona periurbană a 
municipiului Slobozia. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv necesar pentru 
sănătatea populaţiei şi protecţia 
mediului. Municipalitatea 
derulează acest proiect în 
vederea asigurării obligaţiilor 
privind protecţia mediului . 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3562. Anexa nr.3/15 Se propune suplimentarea Pentru protecţia mediului în Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea 
sistemelor de alimentare 
cu apă, a sistemelor de 
canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale  cu suma de 6000 mii 
lei destinată obiectivului „Staţie 
de epurare”,  comuna Axintele, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

condiţii europene, pentru 
creşterea condiţiilor de sănătate 
publică şi a nivelului de trai al 
populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3563. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea 
sistemelor de alimentare 
cu apă, a sistemelor de 
canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 500 mii lei 
destinată obiectivului „Sistem de 
canalizare şi epurare a apelor 
uzate”, comuna Cosîmbeşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru 
creşterea condiţiilor de sănătate 
publică şi a nivelului de trai al 
populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

3564. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea 
sistemelor de alimentare 
cu apă, a sistemelor de 
canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 4000 mii 
lei destinată obiectivului 
„Extindere reţea canalizare şi 
construire staţie de epurare”, 
comuna Stelnica, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru 
creşterea condiţiilor de sănătate 
publică şi a nivelului de trai al 
populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3565. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea 
sistemelor de alimentare 
cu apă, a sistemelor de 
canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 2000 mii 
lei destinată obiectivului „Reţele 
de canalizare. Fără staţie de 
epurare (OG7/2006)”, comuna 
Stelnica, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru 
creşterea condiţiilor de sănătate 
publică şi a nivelului de trai al 
populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 765 -

Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3566. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea 
sistemelor de alimentare 
cu apă, a sistemelor de 
canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 4320 mii 
lei destinată obiectivului 
„Canalizare şi staţie de epurare a 
apelor uzate”, comuna Valea 
Ciorii, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru 
creşterea condiţiilor de sănătate 
publică şi a nivelului de trai al 
populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3567. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea 
sistemelor de alimentare 
cu apă, a sistemelor de 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 741 mii lei 
destinată obiectivului „Sistem de 
canalizare şi epurare a apelor 
uzate”, comuna Jilavele, judeţul 
Ialomiţa. 
 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru 
creşterea condiţiilor de sănătate 
publică şi a nivelului de trai al 
populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3568. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea 
sistemelor de alimentare 
cu apă, a sistemelor de 
canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 400 mii lei 
destinată obiectivului „Programul 
de dezvoltare a infrastructurii în 
spaţiul rural – staţie de epurare”,  
comuna Sf. Gheorghe, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru 
creşterea condiţiilor de sănătate 
publică şi a nivelului de trai al 
populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3569. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 250 mii lei 
destinată obiectivului „Amenajare 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru 
creşterea condiţiilor de sănătate 
publică şi a nivelului de trai al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
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51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea 
sistemelor de alimentare 
cu apă, a sistemelor de 
canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

sistem canalizare şi epurarea 
apelor”, comuna Giurgeni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3570. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea 
sistemelor de alimentare 
cu apă, a sistemelor de 
canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 3486 mii 
lei destinată obiectivului 
„Canalizare şi staţie de epurare 
comuna Gârbovi”comuna 
Gârbovi, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru 
creşterea condiţiilor de sănătate 
publică şi a nivelului de trai al 
populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3571. Anexa nr.3/15 Se propune suplimentarea Pentru protecţia mediului în Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea 
sistemelor de alimentare 
cu apă, a sistemelor de 
canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 1000 mii 
lei destinată obiectivului 
„Reabilitare şi extindere sistem 
de alimentare cu apă şi 
canalizare”, comuna Axintele, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

condiţii europene, pentru 
creşterea condiţiilor de sănătate 
publică şi a nivelului de trai al 
populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3572. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea 
sistemelor de alimentare 
cu apă, a sistemelor de 
canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale  cu suma de 5000 mii 
lei destinată obiectivului „Reţea 
canalizare şi staţie de epurare”, 
comuna Brazii, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru 
creşterea condiţiilor de sănătate 
publică şi a nivelului de trai al 
populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3573. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
80 mii lei pentru ,, Reabilitare 
sistem de alimentare cu apa in 
fostul I.A.S’’ comuna Giurgeni 
judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Familiile care locuiesc in zona 
fostului IAS sunt permament 
amenintate de riscul imbolnavirii 
datorita apei „potabile”. In plus 
ei sunt izolati de restul comunei, 
asa incat nu au de unde procura 
apa potabila. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3574. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
80 mii lei pentru Reabilitare 
canalizare in fostul I.A.S în 
comuna Giurgeni judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru sanatatea zecilor de 
familii care locuiesc in zona 
fostului IAS. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 770 -

din Camera Deputaţilor şi Senat 
3575. Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
90 mii lei pentru reabilitare retele 
alimentare cu apa în comuna 
Grindu, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru siguranta si sanatatea 
locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3576. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
1545 mii lei pentru extindere 
alimentare cu apă si sistem 
centralizat în comuna Ion Roată 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă 
mai bune este absolut necesară 
imbunataţirea sistemului de 
alimentare cu apă în localitate. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3577. Anexa nr.3/15 Se propune alocarea sumei de Pentru a asigura tuturor Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

340 mii lei pentru Extinderea si 
reabilitarea sistemelor de apa si 
canalizare din judetul Calarasi si 
municipiul Urziceni din judetul 
Ialomita. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

gospodăriilor condiţii de viaţă 
mai bune sunt absolut necesare 
imbunataţirea sistemului de apă 
şi canalizare în localitate. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3578. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
1800 mii lei pentru Modernizarea 
retelelor de canalizare din 
municipiul Urziceni, judetul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă 
mai bune este absolut necesar 
imbunataţirea sistemului de 
canalizare în localitate. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3579. Anexa nr.3/15 Se propune suplimentarea Programul comunităţii locale Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 772 -

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 800 mii lei 
destinată finanţării obiectivului 
„Extindere iluminat public” 
municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

privind extinderea iluminatului 
public este de 3500 lei, suma 
solicitată venind în completarea 
surselor proprii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3580. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 100 mii lei 
destinată finanţării obiectivului 
„Extindere reţea gaze naturale 
Slobozia” municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Necesar pentru încălzirea 
populaţiei şi prepararea hranei. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3581. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Modernizarea 
Satului Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 597 mii lei 
destinată obiectivului „Extindere 
reţea iluminat public şi industrial”, 
comuna Gheorghe Lazăr, jud  
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru ameliorarea condiţiilor 
de viaţă şi creşterea nivelului de 
trai al populaţiei, pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3582. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Modernizarea 
Satului Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 100 mii lei 
pentru obiectivul „Modernizare 
iluminat public” comuna 
Bărcăneşti, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Pentru ameliorarea condiţiilor 
de viaţă şi creşterea nivelului de 
trai al populaţiei, pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3583. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Modernizarea 
Satului Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 130 mii lei 
pentru obiectivul „Modernizare 
iluminat public” către comuna 
Movila, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru ameliorarea condiţiilor 
de viaţă şi creşterea nivelului de 
trai al populaţiei, pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3584. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Modernizarea 
Satului Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 80 mii lei 
pentru obiectivul „Extindere 
iluminat public” comuna 
Ciochina, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Pentru ameliorarea condiţiilor 
de viaţă şi creşterea nivelului de 
trai al populaţiei, pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3585. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Modernizarea 
Satului Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 50 mii lei 
pentru obiectivul „Înfiinţare spaţiu 
de joacă pentru copii” comuna 
Traian, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru ameliorarea condiţiilor 
de viaţă şi creşterea nivelului de 
trai al populaţiei, pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3586. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Modernizarea 
Satului Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 50 mii lei 
pentru obiectivul „Renovare bloc 
specialişti” comuna Jilavele, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Pentru asigurarea de condiţii 
civilizate de trai specialiştilor 
care lucrează în comuna 
Jilavele. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3587. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Modernizarea 
Satului Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 150 mii lei 
destinată obiectivul „Iluminat 
public cu sistem fotovoltaic” 
comuna Valea Ciorii, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru reducerea cheltuielilor cu 
iluminatul public şi reducerea 
dependenţei energetice a 
comunei. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3588. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Modernizarea 
Satului Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 1500 mii 
lei pentru obiectivul „Construire 
dispensar uman în sat Stelnica” 
comuna Stelnica, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Pentru asigurarea de servicii 
medicale de bază pentru 
populaţia comunei Stelnica. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3589. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Modernizarea 
Satului Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 150 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare 
străzi comunale” comuna Traian, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru finalizarea programului 
propriu de dezvoltare 
şiîntreţinere drumuri comunale, 
comunitatea mai are nevoie de 
o susţinere financiară. 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3590. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi 
săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul „Modernizare 
bază sportivă” comuna Muntenii 
Buzău, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului pentru locuitorii din 
comuna. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3591. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi 
săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 100 mii lei 
pentru obiectivul „Teren fotbal” 
comuna Sălcioara, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului pentru locuitorii din 
comuna. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3592. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 350 mii lei 
pentru obiectivul „Bază sportivă” 
comuna Axintele, judeţul 
Ialomiţa. 
 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului pentru locuitorii din 
comuna. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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săli de sport Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţiilor strategice finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3593. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi 
săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 481 mii lei 
pentru obiectivul „Bază sportivă 
multifuncţională Model Tip 2, în 
satul Cosîmbeşti”comuna 
Cosîmbeşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului pentru locuitorii din 
comuna. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3594. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 480 mii lei 
pentru obiectivul „Înfiinţare 
stadion comunal Tip 1 în satul 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului pentru locuitorii din 
comuna. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
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Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi 
săli de sport 

Borduşelu” comuna Ciochina, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3595. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi 
săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul „Realizare bază 
sportivă în satul Ciochina” 
comuna Ciochina, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului pentru locuitorii din 
comuna. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 

3596. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului pentru locuitorii din 

Se propune respingerea 
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şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi 
săli de sport 

Regionale cu suma de 750 mii lei 
pentru obiectivul „Bază sportivă 
multifuncţională” comuna Colelia, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

comuna. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3597. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi 
săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 520 mii lei 
pentru obiectivul „Construire 
bază sportivă multifunctională tip 
II” comuna Scânteia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului pentru locuitorii din 
comuna. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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3598. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi 
săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 644 mii lei 
pentru obiectivul „Modernizare şi 
extindere bază sportivă” comuna 
Jilavele, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului pentru locuitorii din 
comuna. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3599. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi 
săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 313 mii lei 
pentru obiectivul „Bază sportivă 
multifuncţională tip 1 stadion 
comunal, comuna Gârbovi” 
comuna Gârbovi, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului pentru locuitorii din 
comuna. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 783 -

protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3600. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi 
săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 438 mii lei 
pentru obiectivul „Baza sportivă 
multifuncţională în comuna 
Gheorghe Lazăr” comuna 
Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa.
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului pentru locuitorii din 
comuna. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3601. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi 
săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 1500 mii 
de lei pentru „Bazin de înot 
sportiv municipal” in Mun. 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului pentru locuitorii din 
comuna. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 



 
 
Nr. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3602. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi 
săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării, 
cu suma de 500 mii lei pentru 
obiectivul „Modernizare bază 
sportivă” comuna Traian, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3603. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi 
săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 750 mii lei 
pentru obiectivul „Înfiinţare bază 
sportivă tip 1” comuna Giurgeni, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3604. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi 
săli de sport 

Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei pentru utilităţi sala de 
sport în comuna Facaeni judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3605. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi 
săli de sport 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru reabilitare sala 
de sport în comuna Grindu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Pentru siguranta copiilor. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 

3606. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
4500 mii lei pentru Construire 
Bazin de inot în municipiul 
Feteşti, judetul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lipsa totala a unor locatii de 
agrement pentru locuitorii 
municipiului justifica necesitatea 
creerii unui spatiu propice. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3607. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ 
Programul 
Naţional pentru reabilitarea 
şi modernizarea 
infrastrcturii culturale şi 
dotarea de sedii pentru 
aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale le cu suma de 1000 
mii lei pentru „Construire cămin 
cultural în sat Stelnica” din 
comuna Stelnica, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură, stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale. 
Promovarea şi protejarea 
patrimoniului cultural şi material 
al comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Romania la 2 martie 2012 

3608. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ 
Programul 
Naţional pentru reabilitarea 
şi modernizarea 
infrastrcturii culturale şi 
dotarea de sedii pentru 
aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 1250 mii lei pentru 
„Club persoane vârstnice 
Slobozia” Municipiul Slobozia, 
jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţie necesară care va 
asigura spaţiul necesar pentru 
derularea unor acţiuni specifice 
persoanelor de vârsta a treia. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3609. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru reabilitare 
camin cultural în comuna Grindu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Comuna nu dispune de spatii 
propice desfasurarii activitatilor 
de agrement. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3610. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru reabilitare camin 
cultural în comuna Gheoghe 
Doja judetul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna nu dispune de spatii 
propice desfasurarii activitatilor 
de agrement. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3611. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei pentru reparaţii 
capitale în sala sala de festivităţi 
în sat Copuzum comuna Balaciu,  
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Pentru siguranta locuitorilor 
comunei. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3612. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru înfiinaţare si 
amendajare Port Turisistic –
Braţul Borcea, Municipiul Feteşti 
judeţul Ialomita. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Nivelul Dunarii permite 
acostarea aici a vaselor turistice 
pe perioada intregii veri. 
Apropierea de capitala si 
autostrada reprezinta doua 
puncte forte in dezvoltarea 
acestui proiect. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3613. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
1500 mii lei pentru înfiintare 
sistem de canalizare in comunele 
Mihail Kogalniceanu, Gura 
Ialomitei si Giurgeni, extindere 
retea de alimentare cu apa 
potabila in comuna Gura 
Ialomitei, modernizare drumuri 
comunale in comunele Mihail 
Kogalniceanu, Gura Ialomitei si 
Giurgeni, dotarea caminelor 
culturale din comunele Mihail 
Kogalniceanu si Gura Ialomitei si 

Suma necesara pentru partea 
de cofinantare proiect 
european, desfasurat aceste trei 
comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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reabilitare si dotare camin 
cultural in comuna Giurgeni, 
judetul Ialomita. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
 

3614. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
450 mii lei pentru înfiintare 
sistem de canalizare in comunele 
Mihail Kogalniceanu, Gura 
Ialomitei si Giurgeni, extindere 
retea de alimentare cu apa 
potabila in comuna Gura 
Ialomitei, modernizare drumuri 
comunale in comunele Mihail 
Kogalniceanu, GuraIalomitei si 
Giurgeni, dotarea caminelor 
culturale din comunele Mihail 
Kogalniceanu si Gura Ialomitei si 
reabilitare si dotare camin 
cultural in comuna Giurgeni, 
judetul Ialomita’în comuna 
Giurgeni judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma necesara pentru partea 
aferenta com. Giurgeni, de 
cofinantare proiect european, 
desfasurat de aceste trei 
comune. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3615. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
5600 mii lei pentru asfaltare 
drumuri comunale în comuna 
Movila judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3616. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
350 mii lei pentru pietruire străzi 
în orasul Tandărei judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

 Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3617. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru reabilitare 
infrastructură drumuri în orasul 
Tăndarei, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Datorita restrictiilor de circulatie 
de pe A2, toate transporturile 
mari catre Constanta au fost 
redirectionate si trec prin orasul 
Tandarei. Acest fapt a dus la 
deteriorarea drumurilor din oras.
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3618. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru modernizare 
drumuri comunale în satele 
Stelnica si Maltezi, comuna 
Stelnica, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3619. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
110 mii lei pentru reabilitare drum 
comunal în comuna Armăşesti 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3620. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei pentru pietruiredrum 
comuna în comuna Balaciu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

3621. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru asfaltare drum 
comunal DC 36, comuna Balaciu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

3622. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru reabilitare 
drumuri comunale în comuna 
Grindu, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

In perioadele cu precipitatii 
drumurilecomunale devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3623. Anexa nr.3/15 Se propune alocarea sumei de Pentru dezvoltarea orasului Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

1919 mii lei pentru infrastructura 
tehnico-edilitara si de drumuri 
pentru dezvoltarea zonelor 
industriale in municipiul Urziceni, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Urziceni, crearea de locuri de 
munca. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3624. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
10.468 mii lei pentru reabilitare 
strazi centrale, Municipiul Fetesti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru siguranta locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3625. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru pietruire 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 

Se propune respingerea 
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şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

drumuri locale în comuna 
Făcăeni judetul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3626. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
71 mii lei pentru reactualizare 
PUG  comuna Mihail 
Kogalniceanu judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru a putea aplica la diverse 
programe cu finantare. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3627. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune alocarea sumei de 
10.906 mii lei pentru construire 
locuinţe pentru tineri în regim de 
închiriere în municipiul Fetesti, 
Judeţul Ialomiţa. 

Tinerii reprezinta o categorie 
lovita foarte tare de efectele 
crizei. Nu au locuri de munca, 
nu au locuinta, nu au cum sa isi 
intemeieze o familie, nu au cum 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

sa traiasca. Autoritatile locale 
pun in acest proiect, la 
dispozitie teren, pentru a 
construi locuinte destinate 
inchirierii. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3628. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
1520 mii lei pentru schimbarea 
destinaţiei din pavilion Interne, 
Pediatrie si Bloc ateliere în 
locuinţe colective sociale în 
municipiul Feteşti judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Exista zeci de familii care 
locuiesc in blocuri extrem de 
degradate, care se pot prabusi 
in orice moment. Amninistratia 
locala doreste sa asigure 
siguranta acestor oameni, 
mutandu-i din aceste blocuri, in 
locuinte amenajate in cladirile 
vechiului spital. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3629. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru contorizare 
gospodarii individuale în comuna 
Făcaeni judeţul Ialomiţa. 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3630. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru studiu 
fezabilitate, execuţie gaze în 
orasul Tandarei judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru racordarea tuturor 
locuitorilor la reteaua de gaze. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3631. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru modernizare 
iluminat public în orasul Tandarei 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Pentru siguranta locuitorilor din 
orasul Tandarei 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3632. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru extindere reţea 
gaze naturale în orasul Tandarei, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru racordarea tuturor 
locuitorilor la reteaua de gaze. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3633. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru reabilitare 
iluminat public în comuna Grindu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Pentru siguranta locuitorilor 
comunei. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3634. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 40 mii lei pentru finalizare 
construcţie pod din beton armat 
pe D.C. 3 Andrieseni judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare mentionatã nu 
poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 

3635. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 250 mii lei pentru drum între 
localităţile Tei-Barbosu din 
comuna Siretel, jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama 
de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi 
având în vedere importanţa lui. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare mentionatã nu 
poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

3636. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 200 mii lei pentru 
modernizarea drumurilor săteşti 
din com. Coarnele Caprei, jud. 
Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama 
de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi 
având în vedere importanţa lui.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare mentionatã nu 
poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 

3637. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, cu suma 
de 120.000 mii lei pentru 
asfaltare drum comunal Poiana 
Jităria din com. Deleni, jud. Iaşi. 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama 
de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi 
având în vedere importanţa lui. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

 
Sursa de finantare mentionatã nu 
poate fi avutã în vedere, 
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drumurilor de 
interes local 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013- 
 

3638. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 120.000 
mii lei pentru asfaltare drum 
judeţean Bădeni – Sticlărie din 
comuna Scobinţi, jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama 
de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi 
având în vedere importanţa lui. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
 

3639. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 11.127 
mii lei pentru modernizare drum 
Tabăra-Bivolari - Soloneţ din 
comuna Bivolari, jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama 
de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi 
având în vedere importanţa lui. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit prevederilor 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
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3640. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 6.200 mii 
lei pentru împietruire drum 
comunal Rădeni – Roşcani din 
comuna Roşcani, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama 
de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi 
având în vedere importanţa lui. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
 

3641. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 200.000 
mii lei pentru împietruire drum 
Adrieşeni Glăvăneşti-Buhăieni 
din comuna Andrieşeni, judeţul 
Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama 
de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi 
având în vedere importanţa lui. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
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suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 
 
 

3642. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 1000 mii 
lei pentru împietruitre drum 
sătesc în comuna Fîntînele, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama 
de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi 
având în vedere importanţa lui. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
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3643. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării  
Regionale, cu suma de 11700 mii 
lei pentru DJ282F Vlădeni-
Andrieşeni, Comuna Andrieşeni, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama 
de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi 
având în vedere importanţa lui. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
 
 

3644. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului  Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 1194 mii 
lei pentru continuarea 
construcţiei unui pod din beton 
armat pe DC 3, com.  Andrieşeni, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama 
de starea de degradare 
accentuată a acestui pod şi 
având în vedere importanţa lui. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
 

3645. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 300 mii 
lei pentru continuarea pietruire 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama 
de starea de degradare 
accentuată a acestui pod şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

drum comunal sat Chişcani, com. 
Scobinţi,  judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

având în vedere importanţa lui. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

3646. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 150 mii 
lei pentru drum comunal între sat 
Sticlărie – sat Cîrjoaia, din 
comuna Scobinţi, jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama 
de starea de degradare 
accentuată a acestui drum – 
mal surpat – şi având în vedere 
importanţa lui. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
 

3647. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 700 mii 
lei pentru continuarea 
construcţiei unui pod peste 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama 
de starea de degradare 
accentuată a acestui pod şi 
având în vedere importanţa lui. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Bahlui, com. Scobinţi, judeţul 
Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
 

 

3648. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 350 mii 
lei reabilitarea a 2,3 km din 
drumul DC138, sat Liteni, 
comuna Belceşti, jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Legătura între centrul comunei, 
sat. Liteni şi comunele 
invecinate. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 

3649. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 210 mii 
lei pentru reabilitarea drumului 
sătesc,  
DS1037+1104+1203+1359+ 477 
pe o lungime de 1,1 km, sat 
Munteni, comuna Belceşti, 
judetul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
. 
 

3650. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 300 mii 
lei pentru reabilitarea drumului  

Legătura dintre satele comunei 
Belceşti. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

sătesc 
DS861+914+613+580+325+ 
230+35 pe o lungime de 1,5 km 
din satul Nou, comuna Belceşti, 
judetul Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 

3651. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 12100 mii 
lei pentru reabilitarea DC 140 – 
Focuri – Erbiceni, 11 km, cu 
covor asfaltic standard european, 
judetul Iasi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Legătura oraşului Paşcani cu 
centrul Brăteşti, comuna 
Stolniceni - Prăjescu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
 

3652. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 4800 mii 
lei pentru reabilitarea drumului 
DC 108 Stolniceni- Prăjescu – 
Brăteşti, 4,8 km cu covor asfaltic 
standard european, judetul Iasi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Legătură cu centrul comunei şi 
Muzeul Unirii Alexandru Ioan 
Cuza din Ruginoasa, jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
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Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
 

3653. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării  
Regionale, cu suma de 3000 mii 
lei pentru reabilitarea drumului 
DC121 Ruginoasa - Dumbrăviţa, 
3 km cu covor asfaltic standard 
european, judetul Iasi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Legătură cu centrul oraşului Tg. 
Frumos. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

3654. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru   
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 3000 mii 
lei pentru reabilitarea străzilor din 
oraşul Targu Frumos, str. 
Justiţiei, 22 Decembrie, 3 km, 
judetul Iasi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Legătura între centrul comunei, 
sat. Liteni şi comunele 
invecinate. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
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Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul  2013 este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 
 

3655. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 500 mii 
lei pentru finalizarea execuţiei 
reţelei de canalizare din com. 
Coarnele Caprei, jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seamac 
de starea de degradare 
accentuată a acestui pod şi 
având în vedere importanţa lui. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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din Camera Deputaţilor faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi suma 
de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3656. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 3202 mii 
lei pentru extinderea alimentării 
cu apă din satele Tabăra, 
Buruieneşti, Traian, Soloneţ din 
com. Bivolari, jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru lucrări de consolidări 
pentru buna desfăşurarea 
activităţilor. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

-. Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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3657. Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 5000 mii 
lei pentru alimentare cu apă în 
satul Rădeni comuna Roşcani, 
jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru lucrări de consolidări 
pentru buna desfăşurarea 
activităţilor. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3658. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 300 mii 
lei pentru înfiinţare  sistem de 
canalizare sat Todireşti, comuna 
Todireşti, jud. Iaşi. 
 

Pentru lucrări de consolidări 
pentru buna desfăşurarea 
activităţilor. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

credite pentru anul 2013 principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi suma 
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de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
. 
 
 

3659. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.583 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului “Executare 
alimentare cu apă potabilă satele 
Buhaliţa şi Poiana Mărului, 
comuna Cepleniţa”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma fiind necesară 
pentru finalizarea acestui 
obiectiv cu impact social şi de 
mediu major prin care locuitorii 
acestei comune vor beneficia de 
apă potabilă curentă şi, astfel, 
de îmbunătăţirea condiţiilor de 
trai în mediul rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

 Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

credite pentru anul 2013 Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
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investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3660. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.400 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
“Îmbunătăţirea infrastructurii de 
apă potabilă şi apă uzată în 
comuna Dumeşti”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
cofinanţarea investiţiei. Prin 
continuarea lucrărilor la acest 
obiectiv cu impact social şi de 
mediu major locuitorii acestei 
comune vor beneficia de apă 
potabilă curentă şi, astfel, de 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai 
în mediul rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
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Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale. 
. 
 

3661. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 16.300 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului “Aducţiune 
apă, canalizare şi staţie epurare 
în satele componente ale 
comunei Grajduri”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Prin continuarea lucrărilor la 
acest obiectiv cu impact social 
şi de mediu major locuitorii 
acestei comune vor beneficia de 
apă potabilă curentă şi, astfel, 
de imbunătăţirea condiţiilor de 
trai în mediul rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
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investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi suma 
de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3662. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 600 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 

Suma propusă este necesară 
realizării obiectivului nou de 
investiţii în vederea îmbunătăţirii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
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Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

“Alimentare cu apă, sat Tomeşti, 
zona Dealul Doamnei, comuna 
Tomeşti”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

infrastructurii de apă din mediul 
rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
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-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
. 
 

3663. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.500 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Extindere reţea apă şi 
canalizare în satele componente 
ale comunei Ţibăneşti”, judeţul 
Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Suma propusă este necesară 
realizării acestui nou obiectiv de 
investiţii cu un important impact 
social şi asupra mediului. Prin 
această investiţie, locuitorii 
acestei comune vor beneficia de 
apă potabilă curentă şi, astfel, 
de îmbunătăţirea condiţiilor de 
trai în mediul rural. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3664. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.128 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului “Reţea de 
canalizare ape uzate şi staţie 
epurare, comuna Hărmăneşti”, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Prin continuarea lucrărilor la 
acest obiectiv cu impact social 
şi de mediu major locuitorii 
acestei comune vor beneficia de 
apă potabilă curentă şi, astfel, 
de imbunătăţirea condiţiilor de 
trai în mediul rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
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sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi suma 
de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3665. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 12.000 mii lei în 
vederea finanţării obiectivului de 
investiţii “Extindere reţea 
canalizare în comuna Leţcani”, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Prin demararea acestui obiectiv 
cu impact social şi de mediu 
major locuitorii acestei comune 
vor beneficia de apă potabilă 
curentă şi, astfel, de 
imbunătăţirea condiţiilor de trai 
în mediul rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi suma 
de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3666. Anexa nr.3/15 Din suma prevăzută se alocă Prin demararea acestui obiectiv Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

suma de 5.700 mii lei în  vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Aducţiune şi reţea de apă în 
comuna Mogoşeşti, judeţul Iaşi-
cca 57 km”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

cu impact social şi de mediu 
major locuitorii acestei comune 
vor beneficia de apă potabilă 
curentă şi, astfel, de 
imbunătăţirea condiţiilor de trai 
în mediul rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
 

3667. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 8.500 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“reţea de canalizare şi staţie 
epurare ape uzate în comuna 
Mogoşeşti”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Prin demararea acestui obiectiv 
cu impact social şi de mediu 
major locuitorii acestei comune 
vor beneficia de apă potabilă 
curentă şi, astfel, de 
imbunătăţirea condiţiilor de trai  
în mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

 Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi suma 
de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3668. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
“Extinderea reţelei de alimentare 
cu apă în sistem centralizat în 
localităţile Brezu şi Rediu”, 
comuna Rediu, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Prin demararea acestui obiectiv 
cu impact social şi de mediu 
major locuitorii acestei comune 
vor beneficia de apă potabilă 
curentă şi, astfel, de 
imbunătăţirea condiţiilor de trai 
în mediul rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 844 -

Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi suma 
de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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3669. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 120 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Bază sportivă tip II în comuna 
Sireţel”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Suma propusă este necesară 
continuării obiectivului cu impact 
social şi se justifică prin 
importanţa susţinerii sportului şi 
în mediul rural, prin crearea 
unor spatii recreaţionale pentru 
practicarea activităţilor sportive. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
 

3670. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 361 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului “Construcţie 
bază sportivă tip II, sat Boldeşti”, 
comuna Hărmăneşti, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Suma este necesară pentru 
continuarea obiectivului de 
investiţii şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare începute, plecând 
de la cerinţele legate de 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
dezvoltare a sistemului 
educaţional sportiv în spaţiul 
rural.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

-- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
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Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

3671. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 800 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Sala de sport la Şcoala Leţcani”, 
comuna Leţcani, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Investiţia este absolut necesară 
pentru continuarea obiectivului 
de investiţii în vederea unei 
dezvoltări a sistemului de 
educaţie sportivă în mediul 
rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
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stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

3672. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 640 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Construcţie bază sportivă, tip II, 
comuna Mirceşti”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
continuarea obiectivului de 
investiţii în vederea realizării 
unei dezvoltări a sistemului de 
educaţie sportivă în mediulc 
rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

3673. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 760 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiţii 
“Amenajare bază sportivă în 
localitatea Târgu Frumos”, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Suma propusă este necesară 
continuării obiectivului de 
investiţii în vederea finalizării 
lucrărilor pentru dezvoltarea 
serviciilor de bază a localităţii 
prin crearea unor spaţii 
recreaţionale în scopul 
practicării activităţilor sportive. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

3674. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 200 mii lei în vederea 

Suma este absolut necesară 
pentru continuarea obiectivului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
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şi Administraţiei Publice 
 

finanţării obiectivului de investiţii 
“Construire bază sportivă, de tip 
II, în comuna Mironeasa”, judeţul 
Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

de investiţii în vederea unei 
dezvoltări a sistemului de 
educaţie sportivă în mediul 
rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

3675. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 370 mii lei în 
vederea finanţării obiectivului de 
investiţii “Construire bază 
sportivă în cadrul SAM  
Prisăcani, comuna Prisăcani”, 
judeţul Iaşi. 
 

Continuarea obiectivului este 
necesară pentru ca locuitorii sa 
beneficieze de îmbunătăţirea 
infrastructurii 
educaţionalsportive 
în mediul rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

3676. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Bază sportivă tip II în comuna 
Plugari”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Suma este absolut necesară 
pentru acoperirea datoriilor 
către constructori şi continuarea 
lucrărilor la obiectivul de 
investiţii prevăzut, în vederea 
unei dezvoltări a sistemului 
educaţional sportiv în mediul 
rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
-Responsabilitatea stabilirii 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

3677. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 138 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Construcţia unei săli de sport şi 
bază sportivă în localitatea Podu 
Iloaiei”, judeţul 
Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma propusă este necesară 
realizării obiectivului nou de 
investiţii în vederea îmbunătăţirii 
dezvoltării regionale a mediului 
rural, respectiv a dezvoltării 
serviciilor de bază a localităţii 
prin crearea unor spatii 
recreaţionale în 
scopul practicării activităţilor 
sportive. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
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din Camera Deputaţilor publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

3678. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 700 mii lei în 
vederea finanţării obiectivului de 
investiţii “Bază sportivă, tip I, 
comuna Scheia”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Suma propusă este necesară 
realizării obiectivului nou de 
investiţii în vederea îmbunătăţirii 
dezvoltării regionale a mediului 
rural, respectiv a dezvoltării 
serviciilor de bază a localităţii 
prin crearea unor spatii 
recreaţionale în 
scopul practicării activităţilorn 
sportive. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
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Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

3679. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 587 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului “Înfiinţare 
bază sportivă, comuna Coarnele 
Caprei“, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Suma propusă spre alocare 
este necesară realizării unui 
obiectiv nou de investiţii având 
ca scop îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţional 
sportive din mediul rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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3680. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 730 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
“Construire teren multifuncţional 
pentru activităţi sportive”, 
comuna Costuleni, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Suma propusă spre alocare 
este necesară realizării unui 
obiectiv nou de investiţii având 
ca scop îmbunătăţirea 
infrastructurii 
educaţionalsportive din mediul 
rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

3681. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiţii 
“Amenajare bază sportivă în 
comuna Tomesti”, judeţul Iaşi. 

Suma propusă este necesară 
realizării obiectivului nou de 
investiţii în vederea îmbunătăţirii 
dezvoltării regionale a mediului 
rural, respectiv a dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

serviciilor de bază a localităţii 
prin crearea unor spatii 
recreaţionale în 
scopul practicării activităţilor 
sportive. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

3682. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Înfiinţare stadion în comuna 
Tomeşti”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Suma propusă este necesară 
realizării obiectivului nou de 
investiţii în vederea îmbunătăţirii 
dezvoltării regionale a mediului 
rural, respectiv a dezvoltării 
serviciilor de bază a localităţii 
prin crearea unor spatii 
recreaţionale în 
scopul practicării activităţilor 
sportive. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

institutii pe  anul  2013 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii 
revine ordonatorului principal 
de credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

3683. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.400 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Sistem integrare de alimentare 
canalizare staţie epurare, 
comuna Movileni, satele 
Potangeni, Movileni, larga Jijia şi 
Epureni, comuna Movileni”, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Alocarea sumei este necesară 
pentru a asigura co-finanţarea 
obiectivului de investiţii, în 
vederea continuării lucrărilor. 
Investiţia reprezintă o necesitate 
pentru locuitorii acestei comune 
care vor beneficia de apă 
potabilă 
curentă şi, astfel, de 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţei de 
până la 50.000 de locuitori. 
Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi suma 
de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3684. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6.000 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Sistem integrat pentru 
alimentare cu apă, canalizare şi 
epurare a apei uzate în comuna 
Plugari”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Alocarea sumei este necesară 
în vederea continuării lucrărilor. 
Investiţia reprezintă o necesitate 
pentru locuitorii acestei comune 
care vor beneficia de apă 
potabilă 
curentă şi, astfel, de 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
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consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 860 -

3685. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1068 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
“Alimentare cu apă în sistem 
centralizat, din sursa DAC 
Paşcani a localităţii Blăgeşti, 
municipiul Paşcani”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Prin demararea acestui obiectiv 
cu impact social şi de mediu 
major locuitorii acestei comune 
vor beneficia de apă potabilă 
curentă şi, astfel, de 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai 
în mediul rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3686. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 50.000 mii lei în 
vederea finanţării obiectivului de 
investiţii “Extindere reţea de 
alimentare cu apă în sistem 
centralizat, pentru satele Horleşti, 
Tauteşti, în comuna Rediu”, 

Prin demararea acestui nou 
obiectiv de investiţii cu impact 
social şi de mediu major 
locuitorii acestei comune vor 
beneficia de apă potabilă 
curentă şi, astfel, de 
imbunătăţirea condiţiilor de trai 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
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judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

în mediul rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
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cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3687. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 752 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Înfiinţare sistem de  alimentare 
cu apă în localitatea Cositeni şi 
extindere reţele distribuţie apă 
potabilă în localitatea Hol şi 
cartierul  Budăi oraş Podu 
Iloaiei”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Alocarea sumei este necesară 
pentru asigurarea cofinanţării şi 
în vederea demarării lucrărilor. 
Investiţia reprezintă o necesitate 
pentru locuitorii acestei comune 
care vor beneficia de apă 
potabilă 
curentă şi, astfel, de 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3688. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 9.825 mii lei în vederea 
finan_ării obiectivului de investiţii 
“ Proiect integrat apă, canal şi 
staţie epurare, comuna Popeşti“”, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Alocarea sumei este necesară 
în vederea demarării lucrărilor. 
Investiţia reprezintă o necesitate 
pentru locuitorii acestei comune 
care vor beneficia de apă 
potabilă 
curentă şi, astfel, de 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
. 
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3689. Anexa 3/15/29 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 9.825 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii “ 
Proiect integrat apă, canal şi 
staţie epurare, comuna Popeşti“”, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Alocarea sumei este necesară 
în vederea demarării lucrărilor. 
Investiţia reprezintă o necesitate 
pentru locuitorii acestei comune 
care vor beneficia de apă 
potabilă 
curentă şi, astfel, de 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2013 este propusa 
suma de 133,7 mil lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 este 
cuprinsă şi suma de 119,0 mil.lei 
pentru  reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3690. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3000 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Modernizare drumuri de interes 
local, extindere sistem de 
alimentare cu apă, construire 
sistem de canalizare şi tratare a 

Prin demararea acestui obiectiv 
nou de investiţii cu impact social 
şi de mediu major locuitorii 
acestei comune vor beneficia de 
apă potabilă curentă şi, astfel, 
de imbunătăţirea condiţiilor de 
trai în mediul rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
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apelor uzate, comuna Sireţel”, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
 

3691. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale cu suma de 100 mii lei 
pentru iluminatul stradal în 
comuna Vânători, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
. 
 

3692. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 

Se propune respingerea 
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şi Administraţiei Publice 
 

Regionale cu suma de 70 mii lei 
pentru iluminatul stradal în 
comuna Bivolari, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
 

3693. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 01/ Alineatul 32/ 
Reabilitarea termică a clădirilor 
de locuit 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 180 mii lei 
pentru reabilitarea termică a 
clădirilor din comuna Fântânele, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2013, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
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10,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se poate 
asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu regulamentele şi 
procedurile de accesare a acestor 
fonduri şi în condiţiile stabilite 
prin documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 
 
 
 

3694. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
70.01.51.32 
„Reabilitare termică a clădirilor 
de locuit multietajate de pe raza 
Municipiului Iaşi – 57 blocuri” 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 26638 mii 
lei pentru finantarea reabilitarii 
termice a 57 de blocuri din 
Municipiul Iasi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

57 de blocuri din municipiul Iasi 
au expertiza realizata pentru 
reabilitare termică, iar valoarea 
acesteia se ridică la 26.638 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 
 

sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2013, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
10,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se poate 
asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu regulamentele şi 
procedurile de accesare a acestor 
fonduri şi în condiţiile stabilite 
prin documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 
 

3695. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 60 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului “Delimitare 

Acest nou obiectiv de investiţii 
este necesar în vederea 
delimitării teritorialadministrative 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
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Capitol 5001, Grupa, 51 , Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art. 02, 
alin. 05 – Finanţarea elaborării 
şi/sau actualizării planurilor 
urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de 
urbanism 

comună, întocmire planuri 
parcelare şi lotizare pe o 
suprafaţă de 1200 ha”, comuna 
Roşcani, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

a unei suprafeţe importante a 
comunei . 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
 

3696. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 220 mii lei 
pentru iluminatul stradal în oraşul 
Hârlău, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
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3697. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 600 mii 
lei pentru construirea unei şcoli 
cu clasele 1 – 8, sat Poiana 
Mărului, comuna Cepleniţa, 
judetul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
. 
 

3698. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 

Se propune respingerea 
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şi Administraţiei Publice 
 

Regionale, cu suma de 500 mii 
lei pentru construirea unei 
gradiniţe de la şcoala „Grigore 
Ureche”, sat Cepleniţa, comuna 
Cepleniţa, judetul Iasi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
 
 

3699. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Cod obiectiv 21 
Fişa obiectivului de investiţii 
„Programul bazine de înot B” 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 20900 mii 
lei pentru constructia de bazine 
de înot: Bazin de înot/polo în 
Municipiul Iaşi (Str. Aviaţiei nr.1) 
–12.500 mii lei Bazin didactic 
şcolar prin programul „Bazine de 
înot” – 8.400 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Municipiul Iaşi este singurul 
oraş mare din ţară care nu 
deţine un bazin de înot, atât 
pentru pregătirea sportivilor din 
sistemul de învătământ 
specializat (şcoli şi universităţi 
cu program sportiv), cât şi 
pentru susţinerea educaţiei 
fizice în general.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013 
. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

3700. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Cod obiectiv 20 - programul 
bazine de inot A - Investitii 
in continuare 

Se aloca suma de 15.897,057 mii 
lei pentru preluarea investitiei de 
la Ministerul Educatiei Naţionale 
“BAZIN DE INOT ACOPERIT” 
Universitatea Tehnica Gh. Asachi 
Iasi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
următoarele motive: 
Proiectul a fost demarat in anul 
1999 si pana in prezent s-au 
executat urmatoarele lucrari: 
-Infrastructura- 100% 
-Suprastructura- 95% 
-Compartimentari interioare- 5% 
-Inchideri- 10% 
-Instalatii sanitare- 3% 
-Retele exterioare- 7% 
Ce s-a executat pana acum se 
deterioreaza si sumele nu mai 
pot fi recuperate. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

3701. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitol 7001, Grupa 71, Titlul 
XII – Active nefinanciare, 
Art. 01, alin. 01 – Construcţii 

Se alocă suma de 443 mii lei în 
vederea finanţării obiectivului 
“Extindere sediu primărie 
comuna Hărmăneşti”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor pentru 
acest obiectiv de investiţii, 
plecând de la cerinţele legate 
de îmbunătăţirea condiţiilor de 
desfăşurare a activităţii 
administraţiei locale. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Ministerul Dezvoltarii Regionale sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

3702. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitol 7001, Grupa 71, 
Titlul XII – Active nefinanciare, 
Art. 01, alin. 01 – Construcţii 

Se alocă suma de 2.500 mii lei 
învederea finanţării obiectivului 
“Construire sediu nou Primărie 
comuna Leţcani”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului nou de 
investiţii a lucrărilor de 
construire în vederea unei 
îmbunaţirii condiţiilor de 
desfăşurare a activităţilor 
autorităţilor publice locale ale 
comunei Leţcani. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
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principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

3703. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
“Modernizare drumuri de 
exploatare în comuna Al. I. 
Cuza”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
acoperirea cofinanţării acestui 
nou obiectiv de investiţii, realizat 
prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR). 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
– fonduri externe 
nerambursabile 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3704. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 4.315 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
“Modernizare drumuri săteşti în 
comuna Al. I. Cuza”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Suma propusă spre alocare 
reprezintă necesitatea realizării 
unui obiectiv nou de investiţii în 
vederea îmbunătăţirii 
infrastructurii de drumuri în 
spaţiul rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor  

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

Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3705. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 6.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
“Modernizare DC prin asfaltare 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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 (de la DN 28D - la Şcoala Poiana 
Mărului) - 4.2 km, comuna 
Cepleniţa, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Suma 
propusă spre alocare reprezintă 
realizarea unui obiectiv nou de 
investiţii în vederea îmbunătăţirii 
infrastructurii rutiere din spaţiul 
rural. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
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lei 
 

3706. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 9.117 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului “ 
Modernizare drumuri comunale 
în comuna Costuleni”, judeţul Iaşi
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Suma este necesară în vederea 
realizării unui nou obiectiv de 
investiţii ce are ca scop 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere în spaţiul rural. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3707. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 1.600 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
“Asfaltare drum comunal DC 153, 
4, 5 Km, comuna Deleni”, judeţul 
Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Suma propusă spre alocare 
reprezintă necesitatea 
continuării obiectivului de 
investiţii în vederea finalizării 
lucrărilor de infrastructură 
rutieră în spaţiul rural. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3708. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
“Pietruire drumuri săteşti în 
comuna Dobrovăţ”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Acest proiect reprezintă un nou 
obiectiv de investiţii, suma 
prevăzută a fi alocată fiind 
necesară , asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze 
de condiţii îmbunătăţite privind 
infrastructura. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3709. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 1.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
“Pietruire drumuri săteşti în 
comuna Dumeşti”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor în vederea 
îmbunatăţirii stării infrastructurii. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
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din Camera Deputaţilor Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

3710. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 8.300 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
“Modernizare drumuri locale în 
comuna Grajduri ”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Suma solicitată este necesară 
pentru un obiectiv nou de 
investiţii ce presupune 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere şi dezvoltarea spaţiului 
rural. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3711. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.522 mii lei în vederea finanţării 
obiectivului de investiţii 
“Modernizare drum comunal DC 
13 Victoria+Stanca, comuna 
Victoria”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Suma propusă este necesară 
pentru continuarea obiectivului 
de investiţii în vederea finalizării 
lucrărilor de modernizare a 
reţelei de drumuri comunale din 
localitate. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3712. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
3.833 mii lei în vederea finanţării 
obiectivului “Modernizare drum 
comunal DC 20 A, comuna 
Holboca” , judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
realizarea unui obiectiv nou de 
investiţii privind lucrările de 
reabilitare/modernizare, plecând 
de la cerinţele legate de 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 
în mediul rural. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 

3713. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se alocă suma de 1.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 

Suma este necesară pentru 
realizarea unui obiectiv nou de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice 
 

“Modernizare drum comunal DC 
20B, sat Orzeni” comuna 
Holboca, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

investiţii privind lucrările de 
reabilitare/modernizare, plecând 
de la cerinţele legate de 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 
în mediul rural.  
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3714. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 700 mii lei în 
vederea finanţării obiectivului 
“Modernizare prin asfaltare drum 
comunal, comuna Lespezi”, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
modernizare a drumurilor, 
plecând de la cerinţele legate 
de dezvoltarea infrastructurii 
rutiere în mediul rural. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3715. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
55.000 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Reabilitare prin asfaltare 
infrastructură stradală, oraş 
Târgu Frumos, (55 de km)”, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Alocarea acestei sume este 
necesară pentru realizarea unui 
obiectiv nou de investiţii cu 
impact asupra dezvoltării reţelei 
de infrastructură rutieră din 
localitate. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3716. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Modernizare prin 
asfaltare DC Storneşti Osoi – 2,5 
km, comuna Sineşti”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Alocarea acestei sume este 
necesară pentru realizarea unui 
obiectiv nou de investiţii cu 
impact asupra dezvoltării 
condiţiilor de infrastructură 
rutieră în mediul rural. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3717. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
3.600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului de 
investiţii “Asfaltare DC 7 Rădeni 
– Roşcani, comuna Roşcani”, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Alocarea acestei sume este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului nou de investiţii cu 
impact asupra dezvoltării 
infrastructurii rutiere în mediul 
rural. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3718. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
816 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului de investiţii “Asfaltare 
Drum Comunal DC 21 A ce face 
legătura între DJ 282 (Breazu) şi 
DJ 280 E – 2,5 km, comuna 
Rediu”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
obiectivul nou de investiţii 
privind modernizarea şi 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 
în mediul rural . 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

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

Pentru anul 2013  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3719. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
700 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiţii “Pietruire 
drumuri comunale în comuna 

Suma alocată vizează un 
obiectiv nou de investţii în 
vederea îmbunătaţirii şi 
dezvoltăriii infrastructurii fizice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
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Popeşti”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

de bază în mediul rural.   
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

3720. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei în vederea finanţării 
obiectivului de investiţii “Pietruire 
DC 37 Harpaşeşti – Pădureni, 
comuna Popeşti”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi a 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

3721. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 3.380 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii “Modernizare drum 
comunal Movileni-Potangeni – 
DJ 282”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
realizarea unui obiectiv nou de 
investiţii privind lucrările de 
modernizare, plecând de la 
cerinţele legate de dezvoltarea 
infrastructurii rutiere în mediul 
rural. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
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bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

3722. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 2.960 mii lei în 
vederea finanţării obiectivului de 
investiţii “Modernizare DC Larga 
Jijia-Gară-Ferma Piscicolă din DJ 
282, comuna Movileni”, judeţul 
Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
modernizare, plecând de la 
cerinţele legate de dezvoltarea 
infrastructurii rutiere în mediul 
rural. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

3723. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 2136 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
“Reabilitare infrastructură 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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 stradală – strada Mihail 
Kogălniceanu, strada Gării, 
strada Dragoş Vodă, din 
municipiul Paşcani, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 904 -

stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

3724. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 853 mii lei în 
vederea finanţării obiectivului de 
investiţii “Cămin Cultural, 
comuna Mirceşti”, judeţul Iaşi. 

Continuarea lucrărilor la acest 
obiectiv de investiţii se justifică 
prin necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
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aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

3725. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
5.968 mii lei în vederea finanţării 
obiectivului de investiţii “Casa de 
Cultură Paşcani – Transformarea 
restului obiectivului nefinalizat în 
sală multifuncţională cu anexele 
aferente ca sediu pentru 
autorităţile publice locale ale 
Municipiului Paşcani”, judeţul 
Iaşi. 

Continuarea lucrărilor la acest 
obiectiv de investiţii se justifică 
prin necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea activităţii 
autorităţiilor publice locale ale 
Muncipiului Paşcani şi de altă 
natură, la nivelul municipiului. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Ministerul Dezvoltarii Regionale şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

3726. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 340 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului “RK 
Cămin Cultural, comuna 
Coarnele Caprei”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru continuarea 
lucrărilor, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze 
de existenţa unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de 
altă natură, la nivelul localităţii, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

având un important impact 
social. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

3727. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 1.500 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
“Reabilitare şi extindere Cămin 
Cultural, sat Costuleni”, Comuna 
Costuleni, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Suma propusă spre alocare 
este necesară dezvoltării unui 
nou obiectiv de investiţii ce se 
justifică prin necesitatea 
existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de 
altă natură, la nivelul localităţii.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

3728. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 650 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
“Construire cămin cultural în 
satul Dobrovăţ, comuna 
Dobrovăţ”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 

Demararea lucrărilor la acest 
obiectiv de investiţii se justifică 
prin necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

respective 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

3729. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Administraţiei şi Internelor cu 
suma de 30 mii lei pentru 
gospodărire comunală, Primăriei 

Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servici 
ale ordonatorilor de credite 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 910 -

comunei Andrieşeni, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013. 

 

3730. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Administraţiei şi Internelor cu 
suma de 500 mii lei pentru 
construire sediu primărie şi 
pentru cheltuieli cu chiria la 
actualul spaţiu în care 
funcţionează primăria, comuna 
Vânători, Judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servici 
ale ordonatorilor de credite 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013. 
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3731. Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Administraţiei şi Internelor cu 
suma de 1000 mii lei pentru 
reabilitare sediu primărie în com. 
Bivolari, jud. Iaşi.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servici 
ale ordonatorilor de credite 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2013. 

 

3732. Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 746 mii lei 
pentru extindere retea electrice in 
zonele construibile din com. 
Erbiceni, jud. Iasi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
- Finantarea acestor obiective 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale 

3733. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 2524 mii 
lei, cofinanţare pentru proiectul 
de modernizare drumuri, infinţare 
centru after-school, dotare 
camine culturale Rus si Sindresti 
siorganizare festivalul portulul 
cantecului si dansului de pe 
Fisculas in comuna Dumbravita, 
judetul Maramures. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Proiect aprobat prin PNDR, 
MADR. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3734. Anexa 3/15 Se propune suplimentarea Proiect aprobat de către Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 2223 mii 
lei, pentru proiectul de extindere 
a reţelei de canalizare în 
localităţile Rus, Sindeşti, 
Unguraş şi Cărbunari, comuna 
Dumbraviţa.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Ministerul Mediului AFM. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3735. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51 

Din suma prevăzută se alocă 700 
mii lei pentru execuţie lucrări 
pentru obiectivul de investiţii 
alimentare cu apă potabilă 
Bogdan Vodă, Jud Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
3736. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 500 mii 
lei pentru proiectul de pietruirea 
drumuri şi străzi, comuna 
Dumbraviţa, jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3737. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 1000 mii 
lei pentru proiectul de 
Modernizare uliţe şi străzi – 
Făureşti, Lăschia, 
comunaCopalnic Mănăştur, jud. 
Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3738. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 150 mii 
lei cofinanţare, pentru 
Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii rutiere agricole din 
comuna Coaş, jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3739. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 800 mii lei 
pentru proiectul de Modernizare 
a drumului DC79, in localitatea 
Ocoliş, comuna Groşi, judeţul 
Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3740. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 500 mii lei 
pentru pietruiri drumuri comunale 
şi uliţe în comuna Groşi, jud. 
Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3741. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 1200 mii 
lei pentru Modernizare drumuri 
comunale, comuna Remetea 
Chioarului, jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3742. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 5600 mii 
lei pentru modernizare DC 64 
Şomcuta Mare – Vălenii 
Şomcutei, oraş Şomcuta Mare, 
jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3743. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 23670 mii 
lei pentru lucrari de modernizare 
infrastructură străzi, oraş 
Şomcuta Mare, jud. Maramureş. 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3744. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 23427 mii 
lei pentru Modernizare drum local 
nr.11 din Şomcuta Mare – 
Finteuşu Mare km 
0+000,00+650,00, jud. 
Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3745. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 9785 mii 
lei pentru Modernizare drum local 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 919 -

nr. 66 din Hovrila-DC 73-Buteasa 
km0+000,00-km 9+631, Şomcuta 
Mare, jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3746. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 750 mii lei 
pentru Construire Pod rutier 
Băiţa – Ulmoasa, oraş Tăuţii 
Măgherăuş, jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3747. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 950 mii lei pentru 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea 
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şi Administraţiei Publice 
 

reabilitare pod peste raul Viseu,in 
cartierul Arsita , Viseu de Sus, 
jud. Maramures. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3748. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6326 mii lei pentru 
modernizare drum acces cartierul 
Valea Vinului+5km, Viseu de 
Sus, jud. Maramures 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv calamitat, drumul 
reprezinta singara cale de 
acces pentru un cartier, obiectiv 
cu impact social. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3749. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 500 
mii lei pentru Modernizare reţea 
stradală comuna Bogdan Vodă, 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 921 -

 Jud Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3750. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 418 mii 
lei, cofinanţare pentruproiectul de 
Extindere a reţelei de canalizare 
în comuna Coaş, judetul 
Maramures. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3751. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 1400 mii 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
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Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51 

lei pentru proiectul Alimentare cu 
apă Cărpiniş şi Curtuiuşul Mic, 
comuna Copalnic Mănăştur, jud. 
Maramureş. (MDRT - H.G. 577) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3752. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 1000 mii 
lei, cofinanţare pentru proiectul 
Modernizare, reabilitare, 
extindere sistem alimentare apa 
potabilă şi canalizare Cerneşti şi 
Măgureni, comuna Coaş, jud. 
Maramureş. 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3753. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 1000 mii 
lei, cofinanţarea pentru proiectul 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
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51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea sistemelor de 
alimentare cu apă, a  sistemelor 
de canalizare şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi de 
epurare a apei uzate. 

de realizarea a reţelei de apă 
potabilă şi canalizare în 
localitatea Cerneşti, jud. 
Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3754. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 9.402 mii 
lei pentru înfiintare retea de 
canalizare in localitatea Grosi, 
comuna Groşi, judeţul 
Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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3755. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 1000 mii 
lei pentru construcţia reţelei de 
alimentare cu apă în localitatea 
Remetea Chioarului, comuna 
Remetea Chioarului, jud. 
Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3756. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 14200 mii 
lei pentru realizarea reţelei de 
canalizare a apelor menajere în 
localităţile Remetea Chioarului şi 
Berchez, comuna Remetea 
Chioarului, jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3757. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 1500 mii 
lei pentru Extindere reţea 
canalizare în satele Coruia şi 
Culcea, comuna Săcălăşeni, jud. 
Maramureş. Proiect pentru care 
primăria se află în executare 
silită. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3758. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 8700 mii 
lei pentru Extindere reţea de 
canalizare menajera Şomcuta 
Mare, jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3759. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 5500 mii 
lei pentru lucrari de extindere 
reţea de canalizare menajera 
localităţii Buciumi, oraş Şomcuta 
Mare, jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3760. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 3800 mii 
lei pentru lucrari de alimentare cu 
apă în sistem centralizat pentru 
localităţile 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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Buciumi-Ciolt-Finteuşu Mare, 
oraş Şomcuta Mare, jud. 
Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţiilor. Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3761. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 3170 mii 
lei pentru lucrari de extindere 
reţea de alimentare cu apă în 
sistem centralizat localitatea 
Vălenii Şomcutei, oraş Şomcuta 
Mare, jud. Maramureş. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3762. Anexa 3/15 Din suma prevăzută se alocă Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

3500 mii lei pentru Canalizare şi 
staţie de epurare comuna 
Bogdan Vodă, Jud Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3763. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
4000 mii lei pentru canalizare şi 
staţie de epurare comuna Botiza, 
Jud Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu, mai 
ales in conditiile in care 
Comuna Botiza este o zonă 
agroturistică. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3764. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
13126,876 mii lei pentru 
canalizare şi staţie de epurare 
comuna Şieu, Jud Maramureş 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrările de aducţiune de apă s-
au încheiat în 2009. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3765. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
30767,186 mii lei pentru 
canalizare şi staţie de epurare în 
localitatea Călineşti, Jud 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrările de aducţiune de apă s-
au încheiat în 2010. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3766. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
90312,178 mii lei pentru 
canalizare şi staţie de epurare în 
localitatea Ruscova, Jud 
Maramureş. 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3767. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
3716,842 mii lei pentru 
canalizare şi staţie de epurare în 
localitatea Rona de Jos, Jud 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3768. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 300 mii lei 
pentru proiectul de înfiinţare a 
bazei sportive în localitatea 
Dumbrăviţa, judeţul Maramureş. 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3769. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 243 mii lei 
pentru construcţia Bazei sportive 
,,DINAMIC” in Comuna Grosi, 
jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3770. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 4200 mii 
lei pentru construcţia sălii de 
sport din comuna Groşi, jud. 
Maramureş. 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3771. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 3000 mii 
lei pentru construcţia Campusului 
Şcolar Liceu „Traian Vuia”, oraş 
Tăuţii Măgherăuş, jud. 
Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3772. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale cu suma de 55 mii de 
lei pentru restanţe cheltuieli 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 933 -

primărie, şcoală şi iluminat public 
comuna Coaş, judetul 
Maramures. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

3773. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  cu suma de 2062 mii lei 
pentru lucrari de construire sediul 
Primăriei şi poliţie comunitară, 
Comuna Coaş, judetul 
Maramures. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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3774. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării şi 
Administraţiei Publice Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 40 mii lei pentru 
reabilitarea şi extindere reţea de 
alimentare cu apă, comuna Jitia, 
jud. Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă 
mai bune este absolut necesară 
reabilitarea şi extinderea reţelei 
de alimentare cu apă. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3775. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 900 mii lei pentru 
construire Cămin Cultural, 
Andreiaşu de Jos, jud. Vrancea 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de 
altă natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
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potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

3776. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 392 mii lei pentru 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice  construire Cămin Cultural, 
comuna Moviliţa, jud. Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

evenimentelor culturale şi de 
altă natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

3777. Anexa 3/15/02 Din suma prevăzută se alocă Pentru a asigura tuturor Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

suma de 430 mii lei pentru 
drumuri de exploatare, comuna 
Slobozia Bradului, jud. Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

gospodăriilor condiţii de viaţă 
mai bune este absolut necesară 
reabilitarea drumurilor de 
exploatare. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

3778. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 800 mii lei pentru 
reabilitare Cămin Cultural, 
comuna Slobozia Bradului, jud. 
Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de 
altă natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

3779. Anexa 3/19/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice – 
Grupa/Titlul 51 – Titlul VI – 
Transferuri între unităţile 
administraţiei publice  

Se alocă suma de 2.372 mii lei 
pentru extindere reţele electrice 
de distribuire oraş Mărăşeşti, jud. 
Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

3780. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 1.200 mii lei, pentru 

Creşterea calităţii vieţii în 
comuna Păuneşti, judeţul 
Vrancea, atingerea standardelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare 
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Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 finalizare Staţie de epurare, 
reţele colectoare, canalizare, 
comuna Păuneşti, judeţul 
Vrancea. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

europene în privinţa protecţiei 
mediului. Investiţie începută în 
baza OG 7/2006. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 

Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 942 -

aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

3781. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 190 mii lei pentru 
asfaltare Piaţă Agroalimentară, 
Comuna Păuneşti, judeţul 
Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Modernizarea condiţiilor în care 
se desfăşoară comerţul 
agroalimentar şi al altor bunuri, 
în Comuna Păuneşti, judeţ 
Vrancea 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru anul 2013 institutii pe  anul  2013. 

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

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 

3782. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Creşterea calităţii serviciilor de 
sănătate publica. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 944 -

şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

cu suma de 200 mii lei pentru 
Reabilitare si Modernizare 
Dispensar  Homocea, comuna 
Homocea, judeţul Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 
 

3783. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 200 mii lei pentru 
Extinderea sediului administrativ 
al Primăriei Comunei Homocea, 
comuna Homocea, judeţul 
Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Modernizarea serviciilor publice  
oferite cetăţatenilor de către 
autoritatea administraţiei publice 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
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Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

3784. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 402,92  mii lei pentru 
Lucrari de intervenţie pentru 
creşterea performanţei 
energetice la blocurile de locuinţe 
din Municipiul Adjud, str. 
Republicii Bl 88, bl 89, bl 90, 
Municipiul Adjud, judeţul Vrancea
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
cofinanţare proiect aferent 
Programului privind creşterea 
performanţei energetice la 
blocurile de locuinţe conform 
OUG 18/2009. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

3785. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 427,30 mii lei pentru 
construcţie parc în zona 
blocurilor ANL; Modernizare Parc 
Zona Garii – str. Siret, 
Modernizarea Spaţiilor verzi pe 

Suma este necesară pentru 
cofinanţare proiect aferent 
Programului Operaţional 
Regional 2007-2013 Axa 
Prioritara 1 Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor - 
Poli majori de creştere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
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aliniamentele DN2, DN11, şi 
străzi orăşeneşti, Municipiul 
Adjud, judeţul Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Domeniul major de intervenţie 
1.1 Planuri integrate de 
dezvoltare urbană. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3786. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 2.100 mii lei pentru 
modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea ambulatoriului de 
specialitate al Spitalului 
Municipal Adjud, Municipiul 
Adjud, judeţul Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Suma este necesară pentru 
cofinanţare proiect aferent  
Programul Operaţional Regional 
2007- 2013 Axa Prioritara 3, 
Îmbunătăţirea Infrastructurii 
Sociale, Domeniul major de 
intervenţie 3.1 , 
Reabilitarea/modernizarea/echi
parea infrastructurii serviciilor 
de sănătate  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

3787. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 502,93 mii lei pentru 
crearea şi modernizarea spaţiilor 
publice, urbane, străzi orăşeneşti 
şi trotuare: Strada 
Constructorilor, Municipiul Adjud, 
judetul Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
cofinanţare proiect aferent  
Programul Operaţional Regional 
2007-2013 Axa Prioritara 1 
Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor Poli majori de creştere 
Domeniul major de intervenţie 
1.1 Planuri integrate de 
dezvoltare urbană 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3788. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 4136,70  mii lei 
pentru Dezvoltarea şi 
Modernizarea iluminatului public 
in Municipiul Adjud, judetul 
Vrancea 
 

Suma este necesara pentru 
cofinantare proiect aferent  
Programul Operational Regional 
2007-2013 Axa Prioritara 1 
Sprijinirea dezvoltarii durabile a 
oraselor Poli majori de crestere 
Domeniul major de interventie 
1.1 Planuri integrate de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

dezvoltare urbana. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3789. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 529,69 mii lei pentru 
Reabilitare si modernizare cladire 
existenta in vederea reutilizarii 
pentru servicii sociale, dotarea 
acesteia cu echipamente 
specifice inclusiv echipamente de 
informare si comunicare : centru 
comunitar pentru persoane de 
varsta a 3-a, Municipiul Adjud, 
judetul Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Suma este necesara pentru 
cofinantare proiect aferent  
Programul Operational Regional 
2007-2013 Axa Prioritara 1 
Sprijinirea dezvoltarii durabile a 
oraselor Poli majori de crestere 
Domeniul major de interventie 
1.1 Planuri integrate de 
dezvoltare urbana 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

3790. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se aloca suma de 824, 22 mii lei 
pentru Modernizarea spatiilor 
publice urbane zona Casa de 
Cultura, Municipiul Adjud, judetul 
Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
cofinantare proiect aferent  
Programul Operational Regional 
2007-2013 Axa Prioritara 1 
Sprijinirea dezvoltarii durabile a 
oraselor Poli majori de crestere 
Domeniul major de interventie 
1.1 Planuri integrate de 
dezvoltare urbana. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3791. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 667,80 mii lei pentru 
Achizitionarea si instalarea de 
echipamente necesare pentru 
cresterea sigurantei si prevenirea 
criminalitatii (sisteme de 
supraveghere video) Municipiul 
Adjud, judetul Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesara pentru 
cofinantare proiect aferent  
Programul Operational Regional 
2007-2013 Axa Prioritara 1 
Sprijinirea dezvoltarii durabile a 
oraselor Poli majori de crestere 
Domeniul major de interventie 
1.1 Planuri integrate de 
dezvoltare urbana 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3792. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 2000 mii lei pentru 
Reabilitarea si modernizarea 
sediului Primariei Adjud, judetul 
Vrancea - zona Parc Municipiul 
Adjud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea serviciilor publice  
oferite cetatatenilor de catre 
autoritatea administratiei publice 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

3793. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Cresterea sigurantei circulatiei, 
prin modernizarea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

cu suma de 2000 mii lei pentru 
Amenajare sens giratoriu la 
intersectia Bulevardului 
Republicii (DN2) cu DN11 A , 
Municipiul Adjud, judetul 
Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

locale de transport 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

3794. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se aloca suma de 32,70 mii lei 
pentru Expertiza tehnica obiectiv 
"Reabilitare termica Spitalul  
Municipal Adjud", Municipiul 
Adjud, judetul Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Creşterea calităţii serviciilor de 
sanatate publica 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
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Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

3795. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 85 mii lei pentru 
proiect tehnic si audit energetic 
obiectiv "Reabilitare termica 
Spitalul  Municipal Adjud", 
Municipiul Adjud, judetul Vrancea
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea calităţii serviciilor de 
sanatate publica 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

3796. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 24 mii lei pentru 
Consolidare si Modernizare 
sediul primariei Adjud, str. V 
Alecsandri nr.7 , Municipiul 
Adjud, judetul Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 

Cofinantare in cadrul 
Programului de diminuare a 
riscurilor - Reducerea riscului 
seismic. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

3797. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 1302,81 mii lei 
pentru Reabilitare Str. Mihai 
Eminescu si Str. Vinatori, 
Municipiul Adjud, judetul Vrancea
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Cresterea sigurantei circulatiei, 
prin modernizarea infrastructurii 
locale de transport 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

3798. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 187,905 mii lei 

Cofinantare proiect derulat prin 
fonduri structurale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 pentru Modernizare sisteme de 
alimentare cu apă şi canalizare 
Comuna Cîmpineanca, judeţul 
Vrancea  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

3799. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 60 mii lei pentru 
Amenajare Post Poliţie comuna 
Cîmpineanca, Judeţul Vrancea  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 

Cresterea sigurantei publice, a 
persoanelor si bunurilor in 
Comuna Cîmpineanca, Judeţul 
Vrancea 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
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Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

3800. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 3902 mii lei pentru 
Asfaltare Drum Comunal Ciorasti 
- Salcia Noua DC 192, comuna 
Ciorasti, Judetul Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Cresterea sigurantei circulatiei 
prin modernizarea infrastructurii 
locale de transport 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

3801. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 3000 mii lei pentru 
continuare executie lucrari 
investitie in derulare Alimentare 
cu apa Comuna Naruja, judet 
Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Investitie in derulare, cf. 
Ordonanta Guvernului nr. 
7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul rural - 
lucrari in continuare 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora 

- Nu există bază legală de 
finanţare din Bugetul MDRAP 
-Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

3802. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 1300 mii lei pentru 
continuare executie lucrari 
investitie Pod peste Raul Zabala, 
comuna Comuna Naruja, judet 
Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investitie in derulare  in cadrul 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr.7/2006 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora 

- Nu există bază legală de 
finanţare din Bugetul MDRAP 
-Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

3803. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 1600 mii lei pentru 
continuare executie lucrari 
Extindere retea electrica in 

Investitie in derulare. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
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comuna Naruja, judet Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru anul 2013 ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora 

- Nu există bază legală de 
finanţare din Bugetul MDRAP 
- 
 

3804. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 446,25 mii lei pentru 
executie lucrari Baza Sportiva 
Ploscuteni stadion Fotbal, 
comuna Ploscuteni, judet 
Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 

Proiect selectat  conform O.G. 
nr.7/2006 - Programul de 
dezvoltare a infrastructurii si a 
unor baze sportive din spatiul 
rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora 

- Nu există bază legală de 
finanţare din Bugetul MDRAP 
-Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
3805. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 2197, 413 mii lei, 
pentru executie lucrari 
Alimentare cu apa, comuna 
Ploscuteni, judet Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Proiect selectat in 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor, 
aprobat prin H.G. Nr. 577/1997, 
republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
. 
 

3806. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
cu suma de 400 mii lei pentru  
Construire Camin cultural si 
Dispensar sat Argea, Comuna 
Ploscuteni, judet Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiective de investiţii necesare 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credit 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 960 -

de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

3807. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se aloca suma de 638,78 mii lei 
pentru Extindere Centru de 
Asistenta pentru recuperarea 
tinerilor cu handicap CARTHA , 
Municipiul Adjud, judetul Vrancea
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
cofinantare proiect aferent  
Programul Operational Regional 
2007-2013 Axa Prioritara 3, 
Imbunatatirea Infrastructurii 
Sociale, Domeniul major de 
interventie 3.2, 
Reabilitarea/modernizarea/dezv
oltarea infrastructurii serviciilor 
sociale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP - fonduri externe 
nerambursabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3808. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea  
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 3000 mii lei, destinată 
finanţării proiectului denumit 
“Reabilitarea, modernizarea şi 
extinderea drumurilor comunale 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor comunale 
aflate în stadiu avansat de 
uzură. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
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din satele Adâncata şi Patru 
Fraţi” cu perioada de 
derulare/implementare în 
intervalul 2009-2011, pentru 
Primăria Comunei Adâncata, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora 

-- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
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mil lei 
 

3809. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea  
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 500 mii lei, destinată finanţării 
proiectului denumit ”Reabilitarea 
Gospodăriei de apă şi a reţelelor 
Adâncata” cu perioada de 
derulare/implementare, intervalul 
2009-2010, pentru Primăria 
Comunei Adâncata, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea pentru că 
staţia de apă şi reţeaua de 
distribuţie prezintă un grad 
ridicat de uzură. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora 

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

3810. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea  
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 1000 mii lei, destinată 
finanţării proiectului denumit 
“Extindere reţele de apă în sat 
Adâncata”pentru Primăria 
Comunei Adâncata, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea deoarece 
reţeaua de apă este slab 
dezvoltată în satul Adâncata. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora 

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

3811. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 150 mii lei, destinată finanţării 
proiectului denumit “Reabilitare 
post poliţie” pentru Primăria 
Comunei Adâncata, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea deoarece 
clădirea prezintă un grad 
inaintat de uzură. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora 

-Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
 

3812. Anexa 3/15 Se propune suplimentarea Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 700 mii lei, destinată  finanţării 
proiectului denumit “Reabilitare 
bază sportivă” pentru Primăria 
Comunei Adâncata, judeţul 
Ialomiţa 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

reabilitarea terenului de fotbal 
din satul Patru Fraţi. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora - 
Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

3813. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 651,64 mii lei,destinată  
finalizării obiectivului de investiţie 
“Reabilitare şi modernizare a 
unui sector din drumul comunal 
DC 20 şi a unui sector de drum 
local în Comuna Armăşeşti”, 
pentru Primăria Comunei 
Armăşeşti, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Suma este necesară pentru 
achitarea lucrărilor de executie 
care s-au finalizat în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora - - 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 
 
 
 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
3814. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 500 mii lei, destinată 
reabilitării drumurilor , pentru 
Primăria Comunei Bărbuleşti, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor comunale 
aflate în stadiu avansat de 
uzură. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora - - 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
3815. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 30000 mii lei,destinată  
finanţării   proiectului denumit 
“Sistem de alimentare cu apă 
Comuna Bărbuleşti”, pentru 
Primăria Comunei Bărbuleşti, 
judeţul Ialomiţa 
 

Suma este necesară infiinţarii 
reţelelor de apă şi canalizare în 
Comuna Bărbuleşti.Momentan 
în localitate nu există o sursa de 
apă potabilă. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora - - 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

 
3816. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 150 mii lei,destinată  finanţării 
lucrărilor de alimentare cu gaz , 
pentru Primăria Comunei 
Bărbuleşti, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară racordării 
comunei la reţeaua de gaze 
naturale. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în 
vederecheltuielile cu 
bunuri si servicii 
aferente ordonatorilor 
principali de credite au 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 969 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

fost dimensionate 
potrivit sarcinilor 
acestora  

- Nu exista temei legal 
pentru finantarea 
acestor cheltuieli din 
bgetul MDRAP 

 

3817. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 2000 mii lei,destinată  
finalizării proiectului 
denumit”Alimentare cu apă şi 
canal”, pentru Primăria Comunei 
Borăneşti, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară finalizării 
proiectului de alimentare cu apă 
şi canalizare a satelor Borăneşti 
şi Sinteşti.Lucrările au început 
în anul 2011. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora - - 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
3818. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 200 mii lei,destinată  finalizării 
proiectului (OG 7/2006) denumit 
”Reabilitarea a două poduri 
rutiere pe DC 106/1 şi DS 17, pe 
drumuri de interes local peste 
Pârâul Cotorca ,pentru Primăria 
Comunei Ciocârlia, Judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 

Suma este necesară finalizării 
proiectului de reabilitare a celor 
două poduri  rutiere , unul pe 
DC 106/1 celalalt pe DS 17. 
lucrările au început în anul 2009 
şi momentan au stagnat din 
cauza lipsei fondurilor. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora - - 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 971 -

Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
3819. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 200 mii lei, destinată  
drumurilor , pentru Primăria 
Comunei Drăgoeşti, judeţul 
Ialomiţa 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor comunale 
aflate în stadiu avansat de 
uzură în satele   Drăgoeşti, 
Valea Bisericii, Chiroiu 
Ungureni, Chiroiu Sat Nou. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora - - 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
3820. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 1000 mii lei ,destinată  
construirii unui sediu nou pentru 
Poliţia Oraşeneasca Fierbinţi, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 

Suma este necesară construirii 
unui nou sediu intru-cât actuala 
clădire se afla într-un stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în 
vederecheltuielile cu 
bunuri si servicii 
aferente ordonatorilor 
principali de credite au 
fost dimensionate 
potrivit sarcinilor 
acestora –  

- Nu exista temei legal 
pentru finantarea 
acestor cheltuieli din 
bugetul MDRAP 

 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 973 -

Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 

3821. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 500 mii lei,destinată  
continuării proiectului de 
alimentare cu apă şi canalizare, 
pentru Primăria Comunei Maia, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară reînceperii 
lucrărilor care momentan 
stagnează din lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora - - 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
3822. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 600 mii lei,destinată  finalizării  
obiectivului de investiţie” 
Consolidare şi extindere clădire  
Primărie, reabilitare funcţională 
spaţii birouri,inlocuire 
imprejmuire existentă” pentru 
Primăria Comunei Manasia, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
consolidare, reabilitare 
funcţională, extindere şi 
imprejmuire la clădirea 
Primăriei. Imobilul se gaseşte 
pe lista monumentelor istorice 
ale Judeţului Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în 
vederecheltuielile cu 
bunuri si servicii 
aferente ordonatorilor 
principali de credite au 
fost dimensionate 
potrivit sarcinilor 
acestora  

Nu exista temei legal 
pentru finantarea acestor 
cheltuieli din bugetul 
MDRAP 

 

 

 

 

3823. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 1491 mii lei,destinată 
finalizării lucrărilor de alimentare 
cu apă şi canalizare,pentru 

Suma  este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute 
care momentan stagnează din 
lipsă de fonduri. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
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Primăria Comunei Moviliţa, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii. 

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

 
3824. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 100 mii lei,destinată  extinderii 
reţelei de iluminat public, pentru 

Suma este necesară pentru 
extinderea reţelei de iluminat 
public în toate zonele ramase 
neacoperite. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
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Primăria Comunei Moviliţa, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora - - 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

 

3825. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 150 mii lei,destinată  
modernizării trotuarelor 
pietonale, pentru Primăria 
Comunei  Moviliţa, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 

Suma este necesară pentru  
pavarea trotuarelor rămase 
nemodernizate. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora - - 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
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Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

3826. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 165 mii lei, destinată finanţării 
contributiei de 5% a Primăriei la 
proiectul denumit ”Prima 
infiintare a reţelei de apă în 
comuna Roşiori, Judeţul Ialomiţa” 
, pentru Primăria  Comunei 
Roşiori, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară contributiei  
cu 5% din valoarea totala a 
contractului  care este în 
derulare, cu finanţare din 
Fondul de Mediu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în 
vederecheltuielile cu 
bunuri si servicii 
aferente ordonatorilor 
principali de credite au 
fost dimensionate 
potrivit sarcinilor 
acestora  

-  

 

3827. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 1000 mii lei, destinată 
construirii unui pod peste canalul 
de irigare, pentru Primăria 
Comunei Roşiori, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 

Podul va face legatura intre 
satele Roşiori şi Chiroiu , fiind 
singura solutie de  a scurta 
distanta dintre aceste localitati. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora - - 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

 
3828. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 500 mii lei, destinată 
modernizării străzilor şi 
trotuarelor interioare, pentru 
Primăria Comunei Roşiori, 

Se solicită admiterea , deoarece 
atât străzile cât şi trotuarele 
prezintă un grad ridicat de 
uzură. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în 
vederecheltuielile cu 
bunuri si servicii 
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judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

aferente ordonatorilor 
principali de credite au 
fost dimensionate 
potrivit sarcinilor 
acestora  

- Nu exista temei legal 
pentru fiantarea 
acestor cheltuieli din 
bugetul MDRAP  

 

3829. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 100 mii lei, destinată 
reamenajării terenului de fotbal, 
pentru Primăria Comunei Roşiori, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
construcţia unui vestiar, a unei 
tribune şi pentru recondiţionarea 
suprafeţei de joc. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în 
vederecheltuielile cu 
bunuri si servicii 
aferente ordonatorilor 
principali de credite au 
fost dimensionate 
potrivit sarcinilor 
acestora  

- Nu exista temei legal 
pentru fiantarea 
acestor cheltuieli din 
bugetul MDRAP  
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3830. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 500 mii lei, destinată  
drumurilor, pentru Primăria 
Comunei Răduleşti. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor comunale 
în satele Răduleşti şi Răsimnici, 
acestea aflându-se într-un 
stadiu avansat de uzură. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora - - 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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acestora.

 
3831. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 500 mii lei,  destinată  
drumurilor, pentru Primăria 
Comunei Sineşti, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor comunale 
aflate în stadiu avansat de 
uzură în satele   Sineşti, Lilieci, 
Cătruneşti, Livedea, Hagieşti şi 
Boteni. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora - - 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
3832. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 1500 mii lei, destinată  
drumurilor, pentru Primăria 
Municipiului Urziceni, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor interioare 
aflate în stadiu avansat de 
uzură, din zona vechiului obor 
de vite. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora - - 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
3833. Anexa 3/15  

Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 300 mii 
lei pentru reabilitarea străzilor din 
municipiul Deva, str. Traian Vuia 
(parţial), str. Ardealului, 1 km, 
judetul Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Mircia MUNTEAN 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50%a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vederecheltuielile 
cu bunuri si servicii aferente 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
potrivit sarcinilor acestora - - 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 984 -

Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
3834. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării  Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale, cu suma de 450 mii 
lei pentru finanţarea obiectivului 
“Construire teren multifuncţional 
pentru activităţi sportive”, sat 
Cristur, comuna Cristur judeţul 
Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Mircia MUNTEAN 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma propusă spre alocare 
este necesară realizării unui 
obiectiv nou de investiţii având 
ca scop îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţional-
sportive din mediul rural. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50%a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în 
vederecheltuielile cu 
bunuri si servicii 
aferente ordonatorilor 
principali de credite au 
fost dimensionate 
potrivit sarcinilor 
acestora  

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

-  

 
3835. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Suplimentarea bugetului cu suma 
de 485,500 mii lei, pentru 
Modernizare bază sportivă în 
comuna Grădiştea, jud. Călăraşi 

Proiect cu finanţare aprobată pe 
OG nr. 7/2006 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 985 -

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
 

vederecheltuielile cu 
bunuri si servicii 
aferente ordonatorilor 
principali de credite au 
fost dimensionate 
potrivit sarcinilor 
acestora  

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

-  

 
3836. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 7.292,510 
mii lei, obiectiv Asfaltare drumuri 
în sat Grădiştea, com. Grădiştea, 
jud. Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
3837. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 4.644,632 
mii lei, pt  obiectiv  Înfiinţare reţea 
de canalizare în sat Grădiştea, 
com. Grădiştea, jud. Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3838. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 3.000 mii, 
obiectiv Înfiinţare aşezăminte 
culturale în sat Rasa, 
com.Grădiştea, jud. Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 

Necesitatea existenţei unui 
asemenea spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

3839. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 243,999 
mii lei obiectiv Dotare cămin 
cultural în sat Grădiştea, com. 
Grădiştea, jud. Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3840. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.000 mii 
lei, obiectiv Pietruirea drumului 
de legătură între sat Gâldău, sat 
Jugălia şi sat Iezeru, com. 
Jegălia jud. Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Pentru circulaţia vehiculelor cu 
tracţiune animală, evitându-se 
astfel DN 3B. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 988 -

protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

ulterioare. 
 

3841. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 300 mii lei 
obiectiv Pietruirea străzilor 
secundare ale satului Gâldău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Evitarea eroziunii solului 
datorită reliefului localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3842. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 700 mii lei 
obiectiv Consolidare a digului de 
protective a braţului Borcea, şi 
înfiinţarea unui dig de protecţie 
de cca. 2 m înălţime în satul 
Gâldău, com. Jegălia, jud. 
Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Pentru evitarea inundării 
gospodăriilor comunale şi 
pentru evitarea eroziunii 
malurilor Borcei în dreptul 
satului Gâldău, com. Jegălia, 
jud. Călăraşi 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3843. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.800 mii 
lei, obiectiv Modernizare drumuri 
comunale prin asfaltare în satul 
Săruleşti Gară pe o porţiune de 
3,46 km. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea actuală a acestor 
drumuri este degradată, 
prezontă gropi şi un strat subţire 
de piatră, punând în pericol 
siguranţa participanţilor la trafic, 
pietoni sau călători din 
autovehicule. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3844. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 4.724,340 
mii lei, obiectiv Construire reţea 
canalizare şi staşie de epurare în 
com. Şoldanu, jud. Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se are în vedere darea în 
funcţiune a reţelei locale de 
alimentare cu apă potabilă şi 
îmbunătăţirea stării de sănătate 
şi creşterea gradului de confort 
a populaţiei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

externe nerambursabile prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3845. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 9.429,722 
mii lei, obiectiv Modernizare 
drumuri de interes local, satele 
Şoldanu şi Negoieşti, com. 
Şoldanu, jud. Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumurile sunt într-un stadiu 
avansat de degradare, fiind 
necesară facilitarea accesului 
populaţiei către zonele unde se 
află sediile autorităţilor şi 
instituţiilor locale. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3846. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.027,203 
mii lei, obiectiv Dotarea căminului 
pentru persoane vârstnice Sf. 
Elena din satul Vâlcelele, com. 
Vâlcelele, jud. Călăraşi 

Se va face recepţia căminului 
pentru personae vârstnice Sf. 
Elena din satul Vâlcelele, com. 
Vâlcelele, jud. Călăraşi 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

externe nerambursabile prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3847. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2.165,508 
mii lei, obiectiv Reabilitare, 
modernizare şi dotare cămin 
cultural în com. Vâlcelele, jud. 
Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Căminul cultural din com. 
Vâlcelele jud. Călăraşi, construit 
în anul 1965 este într-o 
avansată stare de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3848. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 10.562,530 
mii lei, obiectiv asfaltarea 

La acest moment, drumurile 
comunale din satele Vâlcelele şi 
Floroaica  din com. Vâlcelele 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 992 -

Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 drumurilor de interes local din 
com. Vâlcelele, jud. Călăraşi  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

jud. Călăraşi sunt pietruite. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3849. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 4.000 mii 
lei, obiectiv Extindere reţea 
canalizare în com. Vâlcelele jud. 
Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Extinderea reţelei de canalizare 
este realizată în proporţie de 
85%, obiectiv finanţat prin OG 
7/2006. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3850. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Suplimentarea bugetului cu suma 
de 600 mii lei pentru alimentare 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingrarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

cu apa in satul Cotofanca, com 
Gurbanesti, jud Calarasi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finantare deoarece sursa de 
apa nu este potabila. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

amendamentului intrucat 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3851. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Suplimentarea bugetului cu suma 
de 300 mii lei pentru reabilitare 
strazi in com Gurbanesti, jud. 
Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea avansata de degradare a 
acestor străzi. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3852. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Suplimentarea bugetului cu suma 
de 1.000 mii lei pentru asfaltare 5 

Asfaltare necesară pentru 
accesul autospecialelor de 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

km străzi com Mînăstirea, jud. 
Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

intervenţie: poliţie, salvare, 
pompieri, pe arterele principale 
din localitate, facilitându-se şi 
colectarea gunoiului menajer. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3853. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Suplimentarea bugetului cu suma 
de 1.000 mii lei pentru reabilitare 
dispensar medical, com 
Mînăstirea, jud. Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dispensarul medical este 
afectat de inundaţiile din 
primăvara anului 2006, 
activitatea desfăşurându-se în 
condiţii necorespunzătoare 
actului medical. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3854. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Suplimentarea bugetului cu suma 
de 7.654,376 mii lei pentru 
modernizare drumuri de interes 

Proiectul a fost avizat de 
Ministerul Dezvoltării în anul 
2010, însă nu au fost repartizate 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 local (asfaltare), com Valea 
Argovei, jud. Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

fonduri pentru demararea 
lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3855. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 51 

Suplimentarea bugetului cu suma 
de 5.593,316 mii lei pentru 
înfiinţare canalizare menajeră cu 
staţie de epurare, com Valea 
Argovei, jud. Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Proiectul a fost avizat de 
Ministerul Dezvoltării în anul 
2010, însă nu au fost repartizate 
fonduri pentru demararea 
lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Se propune respingrarea 
amendamentului intrucat 

Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3856. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 

Data începerii lucrării 
13.12.2010  

Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 996 -

Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul de 
construcţii locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii 

Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma 
de 2000 mii lei pentru construire 
bloc locuinte pt. tineri destinate 
închirierii, sat Viforâta, com. 
Aninoasa , judeţul Dâmboviţa. 
. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

 

3857. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice  
Anexa nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 15435 mii lei pentru 
modernizare şi reabilitare 
drumuri locale sat Şotânga, com. 
Şotânga , judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

PNDI Avizat PT în CTE al 
MDRT în aprilie 2011  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 997 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

3858. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice  
Anexa nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei  
Publice, cu suma de 1459 mii lei 
pentru modernizare drumuri 
locale în com. Pietroşiţa, judeţul 
Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

În martie 2011 s-a intrat în CTI 
unde s-a dat aviz favorabil dar 
nu s-a scos la licitaţie 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

 

3859. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei  
Publice , cu suma de 4000 mii lei 
pentru lucrări la 
reţea de canalizare cu staţie de 
epurare, com. Nucet, judeţul 
Dâmboviţa. 

Depus la MDRT 04.02.2011 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

 

3860. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
3/15 
Subprogramul marketing si 
promovare turistica 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei  
Publice, cu suma de 47 mii lei 
pentru construcţie 
centru de informare turistică, 
com. 
Potlogi, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

PNDI măsura 3.1.3 în 
18.11.2011 semnarea 
Contractului 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

 

3861. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 

PNDI 10.000 km depusă 
solicitare în 23.06.2010 la 

Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 5938 mii lei pentru 
îmbunătăţire drumuri de interese 
local, L=6,6 km, com. Gura Şuţii, 
judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

MDRT 
 
 Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

 

3862. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 1000 mii lei pentru 
modernizare DC 74, L=1,5 km 
sat Zăvoiu, com. Mogoşani, 
judeţul Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

PNDI 10.000 km SF, PT 
existent, documentaţie depusă 
la MDRT în 17.11.2011 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1000 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

timpul exerciţiului bugetar 

 

3863. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
Naţional pentru reabilitarea şi 
modernizarea infrastrcturii 
culturale şi dotarea de sedii 
pentru aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 800 mii lei pentru 
construire cămin cultural în com. 
Ulmi, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Proiect selectat cu 63 puncte 
depus în 2008 la MDRT 
nefinanţat  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

 

3864. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 5421 mii lei pentru 
reabilitare prin asfaltare drum de 
interes local în com. Voineşti, 

PNDI 10.000 km SF depus 
apilie 2011 la MDRT şi 
acceptat la finanţare  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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crt. 
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judeţul Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

 

3865. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 318 mii lei pentru 
Planul Integrat de Dezvoltare 
Urban Moreni , judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

S-a semnat ctr. de finanţare cu 
MDRT în 11.11.2011 urmează 
procedura de scoatere la 
licitaţie  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

 

3866. Ministerul Dezvoltării Regionale Se propune suplimentarea PNDI  10.000 km SF şi PT Se propune respingerea 
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şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 5669 mii lei pentru 
asfaltare drumuri comunale 
L=5,714 km, com. Măneşti, 
judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

depuse la MDRT aprilie 2011 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

 

3867. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 12452 mii lei pentru 
înfiinţare reţele de canalizare şi 
staţie de epurare etapa II, com. 
Comişani, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

PNDI OUG 105/2010, depus la 
MDRT  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3868. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 6639 mii lei pentru 
modernizare drum comunal 
116A Dragomireşti- Geangoieşti-
Mogoşeşti, com. Dragomireşti, 
judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

PNDI 10.000 km, depus la 
MDRT 18.05.2010 Sursa de 
Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3869. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 3760 mii lei Alimentare 

SF depus la MDRT în mai 
2011.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

cu apă, com. Niculeşti, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3870. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 850 mii lei pentru 
asfaltare drumuri comunale 
Croitori – Hanul lui Pală, com. 
Ulieşti, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

MDRT în septembrie 2011 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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- 1005 -

 
3871. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea sistemelor 
de alimentare cu apă, a 
sistemelor de canalizare şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi de epurare a apei 
uzate 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 4572 mii lei pentru 
modernizare reţele de apă în 
municipiul Moreni, judeţul 
Moreni. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Contract nr. 527/28.10.2008, 
încheiat de către CNI cu SC 
Alco Brăila, societate care a dat 
faliment. Este nevoie de o nouă 
licitaţie pentru a stabili noul 
constructor. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3872. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice cu 
suma de 700 mii lei pentru 
amenajare bază sportivă în com. 
Vulcana Pandele, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Lucrare contractată şi începută 
în 2010. Din lipsă de fonduri a 
fost întreruptă. Realizată  fizic 
10%. 
 Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3873. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 2100 mii lei pentru 
modernizare drumuri comunale 
L=7km, com. Vulcana Pandele, 
judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Documentaţie depusă la MDRT 
în aprilie 2011. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3874. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 

Proiect avizat de prima comisie 
cu 61,85 puncte 
(323/13.05.2011) 
 Sursa de Finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
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51/Articolul 02/ Programul 
Naţional pentru reabilitarea şi 
modernizarea infrastrcturii 
culturale şi dotarea de sedii 
pentru aşezăminte culturale 

suma de 619 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural, 
comuna Pietroşiţa, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3875. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 400 mii lei pentru 
construcţie sală sport, com. 
Potlogi, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Documentaţie depusă la CNI în 
2010  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

3876. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
Naţional pentru reabilitarea şi 
modernizarea infrastrcturii 
culturale şi dotarea de sedii 
pentru aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 100 mii lei pentru 
construcţie cămin cultural sat 
Măneşti, com. Măneşti, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Depus la CNI din 2009, SF,PT 
existent, în procedură de 
licitaţie  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3877. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
Naţional pentru reabilitarea şi 
modernizarea infrastrcturii 
culturale şi dotarea de sedii 
pentru aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 4.000 mii lei pentru 
construire şi dotare cămin 
cultural, com. Niculeşti, judeţul 
Dâmboviţa. 
 

SF depus la CNI 20.12.2010  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3878. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 1459 mii lei pentru 
modernizare drumuri locale, 
com. Pietroşiţa, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Obiectivul nu a fost scos la 
licitaţie cu toate ca a fost avizat 
favorabil. Se aşteaptă 
finanţare.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3879. Ministerul Dezvoltării Regionale Se propune suplimentarea Axa prioritară 3. Licitaţie în Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice cu 
suma de 404 mii lei pentru 
modernizare, dotare spaţii de 
cazare şi construirea unei săli de 
sport în campusul preuniversitar 
Voineşti, com. Voineşti, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

curs, ctr. finanţare nr. 
1223/24.02.2011 Sursa de 
Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3880. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice cu 
suma de 225 mii lei pentru 
construcţie bază sportivă 
multifuncţională, com. Doiceşti, 
judeţul Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Data începerii lucrării 2010 
OG7/2006, ctr. 
3515/24.08.2010  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3881. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice cu 
suma de 425 mii lei pentru 
construcţie bază sportivă tip II, 
sat Teiş, com. Şotânga, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

OG7/2006, ctr. 
1760/26.02.2009  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3882. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice cu 
suma de 471 mii lei pentru 

OG7/2006, ctr. 752/10.03.2009 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

construcţie bază sportivă, sat 
Dealu-Frumos, 
com. Pietroşiţa, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3883. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 250 mii lei pentru 
reabilitare sistem de alimentare 
cu apă în satul Dealu-Frumos, 
com. Pietroşiţa, judeţul 
Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

HG 577/1997, ctr. 
18/15.01.2010  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 



 
 
Nr. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 
 

3884. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 550 mii lei pentru 
alimentare cu apă, com. Văleni 
judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

OG7 ctr. 1219/12.08.2009  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3885. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
şi Administratiei  Publice, cu 
suma de 70 mii lei pentru 
realizare îmbrăcăminte asfaltică 
DC 29, com. Văleni, judeţul 
Dâmboviţa. 
 

HG 577 ctr. 272/04.08.2009 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3886. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 3900 mii lei 
pentru alimentare cu apă, com. 
Pucheni, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

HG 577, Lucrări începute în 
anul 2008  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3887. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 

HG 577, ctr. 06.08.2010 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
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Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Publice, cu suma de 14331 mii 
lei pentru alimentare cu apă în 
com. Sălcioara, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Guvernului -Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3888. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 2500 mii lei 
pentru construirea unui pod 
peste râul Dâmboviţa între 
satele Ungureni-Drăgăeşti, com. 
Măneşti, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

OG7, lucrare începută în 
anul2009 
 
 Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

3889. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 820 mii lei 
pentru reţea de canalizare şi 
staţie de epurare, com. 
Produleşti, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

OG7, se solicită urgentarea 
lucrării deoarece locuitorii s-au 
branşat şi folosesc sistemul 
existând pericolul de colmatare 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3890. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1637 mii lei 
pentru alimentare cu apă, com. 
Mătăsaru, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Lucrări efectuate şi 
nedecontate 
+ alte lucrări de efectuat  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3891. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 928 mii lei 
pentru execuţia a 8 podeţe şi 
canalizare pârâu Căcioasa, com. 
Bucşani, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

OG 7, lucrări începute în anul 
2009 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3892. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 250 mii lei 
pentru construcţie bază sportivă, 
com. Cojasca, judeţul 

OG 7, lucrări începute în anul 
2009 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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locuinţe şi săli de sport Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3893. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 223 mii lei 
pentru alimentare cu apă, com. 
Corneşti, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

OG 7, ctr. 12.10.2007 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

3894. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

OG 7, ctr. 21.04.2010 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 257 mii lei 
pentru construcţie bază sportivă 
multifuncţională tip II, com. 
Corneşti, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

3895. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 800 mii lei 
pentru construcţie bază sportivă, 
com. Crângurile, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

3896. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 80 mii lei 
pentru extindere alimentare cu 
apă în satul Voia, com. 
Crângurile, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

OG 7, lucrare finalizată şi 
neachitată 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

3897. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 2400 mii lei 
pentru execuţie canalizare şi 
epurarea apelor uzate, com. 
Crângurile, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

HG 577, s-a emis ordinul de 
începere a lucrărilor. Se 
aşteaptă finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

3898. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 400 mii lei 
pentru introducere reţele 
canalizare, staţie de epurare, 
com. Vulcana Pandele, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Lucrare începută pe OG 7/2006 
în anul 2008, executată 90% 
nefinalizată din lipsă fonduri. 
 Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

3899. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Investiţie finanţată pe OG 
7/2006. partea de cofinanţare a 

Se propune respingerea 
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- 1022 -

nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 700 mii lei 
pentru amenajare bază sportivă, 
com. Vulcana Pandele, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

fost asigurată de către Consiliul 
Local Vulcana Pandele, 
lucrările au fost întrerupte în 
anul 2009 din lipsă de 
finanţare. Sursa de Finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

3900. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 3973 mii lei 
pentru modernizare drumuri 
comunale, centru de asitenţă 
după programul şcolar tip after 
school, reabilitare parc 
Dalles, dotare cămin cultural, 
com. Bucşani, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Măsura 3.2.2. ctr. 23.03.2011. 
Se aşteaptă finanţare. Sursa de 
Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

3901. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 849 mii lei 
pentru modernizare drumuri de 
exploatare agricolă, com. 
Bucşani, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Măsura 1.2.5.a, contract de 
finanţare, în desfăşurare 
proceduri de atribuire. Se 
aşteaptă finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

3902. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 7566 mii lei 
pentru reabilitare, modernizare 
drumuri comunale, reabilitare şi 
modernizare cămin cultural sat 

Măsura 3.2.2., ctr. 07.07.2011. 
Se aşteaptă finanţare. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Lazuri şi centru de zi after school 
Comişani, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

3903. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 4000 mii lei 
pentru modernizări infrastructură 
rutieră, com. Niculeşti, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Măsura 1.2.5.a, proiect depus 
la 31.05.2011, s-a făcut vizita în 
teren, urmează evaluarea. Se 
aşteaptă finanţare. Sursa de 
Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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3904. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 7098 mii lei 
pentru înfiinţare sistem de 
canalizare şi staţie de epurare a 
apelor uzate, sat Pietroşiţa, com. 
Pietroşiţa, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Documentaţie depusă la AFM 
şi respinsă cu adresa 
90061/03.11.2010 printr-o 
motivaţie eronată (lipsa de 
proprietate a terenului de 
amplasare a staţiei de 
epurare). 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

3905. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 7000 mii lei 
pentru înfiinţare reţea de 
canalizare în com. Ulmi, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Solicitare depusă la AFM în 
aprilie 2011, fără a primi 
răspuns. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

3906. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 193 mii lei 
pentru înfiinţare sistem 
centralizat de canalizare în satul 
Voineşti, com. Voineşti, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

AFM, Proiect acceptat la 
finanţare SF depus în 
16.11.2010, PT depus la  
14.11.2011. Se aşteaptă 
finanţare. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

3907. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea sistemelor 
de alimentare cu apă, a 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 90689 mii 
lei pentru modernizare şi 
extindere sistem de alimentare 
cu apă, canalizare şi epurare 

POS mediu axa 1. Se aşteaptă 
finanţare. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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sistemelor de canalizare şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi de epurare a apei 
uzate. 

ape uzate, municipiul Moreni, 
judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

3908. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 295 mii lei 
pentru alimentare cu apă în 
com. Vlădeni, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

AFM, Proiect acceptat la 
finanţare SF depus în 
16.11.2010, PT depus la 
14.11.2011. Se aşteaptă 
finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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3909. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 14972 mii 
lei pentru infiinţare reţea publică 
de canalizare şi staţie de 
epurare, com. Lunguleţu, 
judetul Dambovita. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

AFM, SF executat, nedepus, 
are întocmită documentaţia 
pentru avizare şi se solicită 
finanţare deoarece se 
modernizează DN7 şi se 
impune ca lucrarea de 
canalizare să se efectueze 
anterior. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

3910. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului 
Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului cu suma 
de 193 mii lei infiinţare parc sat 
Bâldana, com. Tărtăşeşti, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

AFM, semnat contract de 
finanţare, PT executat, 
procedură în licitaţie. Se 
aşteaptă finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

3911. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 3635 mii lei 
pentru lucrari de construire 
reţele de canalizare şi staţii de 
epurare com. Mătăsaru, judetul 
Dambovita. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

SF şi PT depuse la AFM 
declarat cofinanţabil prin 
adresa 
90082/29.04.2011. Se aşteaptă 
finanţare. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

3912. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1594 mii lei 
pentru lucrari de extindere reţea 
de apă şi canalizare, com. 

AFM, s-a depus proiect în 
2010, a fost respins urmând a 
se relua pentru finanţare 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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alimentarea cu apă a satelor Niculeşti, judetul Dambovita. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

3913. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1703 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
sistem de canalizare, com. 
Ulieşti, judetul Dambovita. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

AFM, proiect aprobat în şedinţa 
Comitetului de avizare din data 
de 26.09.2011, urmează licitaţie 
pentru proiect şi execuţie. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

3914. Ministerul Dezvoltării Regionale Se propune suplimentarea Documentaţie depusă sub nr. Se propune respingerea 
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şi Administratiei  Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 6500 mii lei 
pentru extindere reţele 
canalizare, com. Vulcana 
Pandele, judetul Dambovita. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

90169/12.11.2010 la AFM. Se 
aşteaptă răspuns şi finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

3915. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice, Titul 
VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 700 mii  lei pentru 
finantarea obiectivului asfaltare 
ulite laterale comuna Bezdead, 
jud. Dambovita 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Obiectiv de investitii cu impact 
social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 



 
 
Nr. 
crt. 
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din Camera Deputatilor si Senat 
 

3916. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice, Titul 
VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 5000 mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
modernizare drumuri de interes 
local in satele Gura Ocnitei, 
Sacuieni, si Adanca prin 
Programul Modernizare 
10000 km. Drumuri de interes 
judetean si local, aprobat prin 
HG 530/2010, comuna Gura 
Ocnitei, jud. Dambovita 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Continuarea investitiei, studiu 
de fezabilitate si Studiu 
topografic intocmite. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 

3917. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice 51, 
Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 700 mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
modernizare DC4 Magura – 
Nistoresti, comuna Bezdead, jud. 
Dambovita 
 
Autori: Comisia pentru 

Continuarea investitiei. Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 

3918. Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice 51, 
Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale 
administratiei publice 
Art.02, alin.20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a 
satelor 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 5830 mii lei pentru 
infiintare retea de apa, 
alimentare cu apa comuna 
Pietrari, jud. Dambovita 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 

3919. Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice 51, 
Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale 
administratiei publice 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 500 mii lei pentru 
„Promovarea turistica a 
obiectivului balnear Baile 
Pucioasa”, jud. Dambovita 
 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Art.02, alin.21 Obiective de 
investitii in turism 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

să se finanţeze lucrările 
respective  

 

3920. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Cod 
obiectiv 17 Programul 
pentru constructiil Sali de 
sport A (obiective noi) 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 1000 mii lei pentru 
constructie sala de sport 
comuna Bezdead, jud. 
Dambovita 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 

3921. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Cod 
obiectiv 18- Sistem 
integrat de reabilitare a 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
alimentare cu apa cartier Bela 
din orasul Pucioasa, jud. 
Dambovita. 

Continuarea lucrari. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a 
apei uzate A (obiective in 
continuare) 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 

3922. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Cod 
obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a 
apei uzate B (obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4000 mii lei pentru 
sistem de canalizare si epurare a 
apelor uzate prin “Programul 
national de dezvoltare a 
infrastructurii”,(OUG 
105/2010), Gura Ocnitei, jud. 
Dambovita. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 

3923. Anexa nr. 3/15/29 Din suma prevăzută se alocă Obiectiv nou cu impact social. Se propune respingerea 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Cod 
obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a 
apei uzate B (obiective noi) 

suma de 700 mii lei pentru 
reabilitare si extindere partiala a 
retelelor de apa si canalizare din 
orasul Pucioasa, jud. Dambovita. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 

3924. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Cod 
obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a 
apei uzate B (obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4000 mii lei pentru 
realizare sistem de canalizare şi 
în localitatea Bezdead, jud. 
Dambovita. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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3925. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice 51, 
Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 700 mii  lei pentru 
finantarea obiectivului asfaltare 
ulite laterale comuna Bezdead, 
jud. Dambovita 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Obiectiv de investitii cu impact 
social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 

3926. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice 51, 
Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 5000 mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
modernizare drumuri de interes 
local in satele Gura Ocnitei, 
Sacuieni, si Adanca prin 
Programul Modernizare 10000 
km. Drumuri de interes judetean 
si local, aprobat prin HG 
530/2010, comuna Gura Ocnitei, 
jud. Dambovita 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Continuarea investitiei, studiu 
de fezabilitate si Studiu 
topografic intocmite 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

3927. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice 51, 
Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 700 mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
modernizare DC4 Magura – 
Nistoresti, comuna Bezdead, jud. 
Dambovita 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Continuarea investitiei 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 

3928. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice 51, 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice Art.02, 
alin.20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 5830 mii lei pentru 
infiintare retea de apa, 
alimentare cu apa comuna 
Pietrari, jud. Dambovita 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  



 
 
Nr. 
crt. 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

 

3929. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice 51, 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice Art.02, 
alin.21 Obiective de investitii in 
turism 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 500 mii lei pentru 
„Promovarea turistica a 
obiectivului balnear Baile 
Pucioasa”, jud. Dambovita 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 

3930. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Cod 
obiectiv 17 Programul pentru 
constructiil Sali de sport A 
(obiective noi) 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 1000 mii lei pentru 
constructie sala de sport comuna 
Bezdead, jud. Dambovita 
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 



 
 
Nr. 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

să se finanţeze lucrările 
respective  

 

3931. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Cod 
obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
alimentare cu apa cartier Bela 
din orasul Pucioasa, jud. 
Dambovita. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Continuarea lucrari 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 

3932. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Cod 
obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4000 mii lei pentru 
sistem de canalizare si epurare a 
apelor uzate prin “Programul 
national de dezvoltare a 
infrastructurii”, (OUG 

Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a 
apei uzate B (obiective noi) 

105/2010), Gura Ocnitei, jud. 
Dambovita. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

să se finanţeze lucrările 
respective  

 

3933. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei  Publice Cod 
obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 700 mii lei pentru 
reabilitare si extindere partiala a 
retelelor de apa si canalizare din 
orasul Pucioasa, jud. Dambovita. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 

3934. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4000 mii lei pentru 

Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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şi Administratiei  Publice Cod 
obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a 
apei uzate B (obiective noi) 

realizare sistem de canalizare şi 
în localitatea Bezdead, jud. 
Dambovita. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  

amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 

3935. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 3000 mii lei 
pentru  ,,Canalizare si staţie de 
epurare in comuna Gherceşti, 
judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Locuitorii comunei nu au retea 
de canalizare. Pentru sigurarea 
unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi 
este necesar să se 
introducă sistemul de 
canalizare  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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3936. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitol 7001/Grupa/titlu 
51/Aricol 02/aliniat 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu  suma de 1200 mii lei 
pentru construire sală de sport in 
comuna Malu Mare, judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Construcţia unei Săli de Sport 
pe terenul aferent şcolii este 
necesară deoarece, în prezent, 
şcolari acesteia nu beneficiază 
de serviciile unui asemenea 
complex sportiv. Proiectul are 
ca scop creşterea nivelului de 
educaţie, de socializare şi a 
stării de sănătate a tuturor 
cetăţenilor prin practicarea 
exerciţiilor fizice, dezvoltarea 
activităţilor sportive în mediul 
rural în corelaţie cu programele 
naţionale de dezvoltare rurală, 
dar şi creşterea numărului de 
copii şi tineri care participă la 
competiţii sportive ce se 
desfăşoară în spaţiul rural.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3937. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitol 7001/Grupa/titlu 
51/Aricol 02/aliniat 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu  suma de 1200 mii lei 
Construire sală de sport comuna 
Mârşani, judeţul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 

Construcţia unei Săli de Sport 
pe terenul aferent şcolii este 
necesară deoarece, în prezent, 
şcolari acesteia nu beneficiază 
de serviciile unui asemenea 
complex sportiv. Proiectul are 
ca scop creşterea nivelului de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

educaţie, de socializare şi a 
stării de sănătate a tuturor 
cetăţenilor prin practicarea 
exerciţiilor fizice, dezvoltarea 
activităţilor sportive în mediul 
rural în corelaţie cu programele 
naţionale de dezvoltare rurală, 
dar şi creşterea numărului de 
copii şi tineri care participă la 
competiţii sportive ce se 
desfăşoară în spaţiul rural.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3938. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15  Capitol 
7001/Grupa/titlu 
51/Articol02/Aliniat 03 
Subprogramul pentru pietruirea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu  suma de 700 lei 
pentru asfaltare DC 91, 
Drăgotesti-Buzduc, 
com.Drăgotesti, judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Investitia este inceputa in baza 
HG.577/1977 si trebuie 
finalizata, astfel risca  sa se 
degradeza tot ce s-a lucrat 
pana la aceasta data. Drumul 
face legatura dintre satul 
Buzduc si DJ 641 si atunci 
cand ploua cei 600 de  locuitori 
raman izolati.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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din Camera Deputatilor si Senat 
 

3939. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitol 7001/Grupa/titlu 
51/Aricol 02/aliniat 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu  suma de 4000 mii lei 
pentru construire bazin de inot, 
oraş Dăbuleni, judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Proiectul are ca scop creşterea 
stării de sănătate a tuturor 
cetăţenilor prin practicarea 
inotului si altor sporturi 
acvatice, dezvoltarea 
activităţilor sportive în mediul 
rural în corelaţie cu programele 
naţionale de dezvoltare rurală, 
dar şi creşterea numărului de 
copii şi tineri care participă la 
competiţii sportive ce se 
desfăşoară în spaţiul rural 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3940. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitol 7001/Grupa/titlu 
51/Aricol 02/aliniat 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu  suma de 450 mii lei 
pentru obiectivul ,,Amenajare 
bază sportivă,, oraş Dăbuleni, 
judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

 
Inexistenta unei baze sportive 
pentru organizarea unor 
competitii locale si alte activitati 
sportive.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3941. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitol 7001/Grupa/titlu 
51/Aricol 02/aliniat 20 
Subrogramul priviind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu  suma de 1500 mii lei 
pentru alimentare cu apa 
comuna Amărăştii de Sus, 
judeţul Dolj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 
Obiectivul a fost finantat prin 
OG 7/2006, si suspendat din 
lipsa de finantare. In acestă 
localitate apa contine nitrati, 
peste limita normala. Metodele 
actuale de procurarea a apei, 
mai ales îm mediul rural –direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3942. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitol 7001/Grupa/titlu 
51/Aricol 02/aliniat 20 
Subrogramul priviind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu  suma de 2000 mii lei 
Alimentare cu apa comuna 
Mârşani, judeţul Dolj. 
 

Obiectivul a fost finantat prin 
OG 7/2006, si suspendat din 
lipsa de finantare. In acestă 
localitate apa contine nitrati, 
peste limita normala. Metodele 
actuale de procurarea a apei, 
mai ales îm mediul rural –direct 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi 
cerinţelor 
actuale.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3943. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitol 7001/Grupa/titlu 
51/Aricol 02/aliniat 20 
Subrogramul priviind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu  suma de 1500 mii lei 
pentru alimentare cu apa sat 
Puţuri, comuna Castranova, 
judeţul Dolj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 
Obiectivul a fost finantat prin 
OG 7/2006, si suspendat din 
lipsa de finantare. In acestă 
localitate apa contine nitrati, 
peste limita normala. Metodele 
actuale de procurarea a apei, 
mai ales îm mediul rural –direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi 
cerinţeloractuale.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3944. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Obiectivul a fost finantat prin 
OG 

Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/15 
Capitol 7001/Grupa/titlu 
51/Aricol 02/aliniat 20 
Subrogramul priviind 
alimentarea cu apă a satelor 

Regionale şi Administratiei 
Publice cu  suma de 500 mii lei 
pentru alimentare cu apa sat 
Preajba de Padure, comuna 
Teslui, judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

7/2006, si suspendat din lipsa 
de finantare. In acestă 
localitate apa contine nitrati, 
peste limita normala. Metodele 
actuale de procurarea a apei, 
mai ales îm mediul rural –direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3945. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitol 7001/Grupa/titlu 
51/Aricol 02/aliniat 20 
Subrogramul priviind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu  suma de 700 mii lei 
pentru alimentare cu apa sat 
Buzduc, comuna Drăgoteşti, 
judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

In acestă localitate apa contine 
nitrati, peste limita normala. 
Metodele actuale de 
procurarea a apei, mai ales îm 
mediul rural –direct de la 
fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

3946. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitol 7001/Grupa/titlu 
51/Aricol 02/aliniat 20 
Subrogramul priviind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu  suma de 3000 mii lei 
Canalizare si staţie de epurare 
in comuna Malu Mare, judeţul 
Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Obiectivul a fost finantat prin 
OG 7/2006, si suspendat din 
lipsa de finantare. Realizarea 
obiectivelului este necesara 
pentru asigurarea localnicilor a 
unor conditii de viata mai bune. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3947. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitol 7001/Grupa/titlu 
51/Aricol 02/aliniat 20 
Subrogramul priviind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu  suma de 3000 mii lei 
pentru canalizare si staţie de 
epurare in comuna Ghindeni, 
judeţul Dolj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

 
Obiectivul a fost finantat prin 
OG 
7/2006, si suspendat din lipsa 
de finantare. Realizarea 
obiectivelului este necesara 
pentru asigurarea localnicilor a 
unor conditii de viata mai bune. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3948. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitol 7001/Grupa/titlu 
51/Aricol 02/aliniat 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu  suma de 2700 mii lei 
pentru ,,Construire poduri pe 
pârâul Teslui, comuna 
Drăgoteşti, judeţul Dolj, pentru a 
facilita accseul la DJ 641. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Obiectivul a fost finantat prin 
OG 
7/2006, si suspendat din lipsa 
de finantare. Realizarea 
obiectivelului este necesara 
pentru asigurarea localnicilor a 
unor conditii de viata mai bune. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3949. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 500 mii 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
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51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

RON, sumă necesară Consiliului 
Local  Melinesti , pentru 
construirea unei gradinite cu 
program prelungit in comuna 
Melinesti , judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3950. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 480 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Carpen, pentru construirea 
unei gradinite cu program 
prelungit in comuna Carpen , 
judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1052 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

3951. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 450 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local  Almaj , pentru construirea 
unei gradinite cu program 
prelungit in comuna Almaj , 
judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3952. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 470 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local  Cernatesti , pentru 
construirea unei gradinite cu 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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program prelungit in comuna 
Cernatesti , judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3953. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 500 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local    Predesti , pentru 
construirea unei gradinite cu 
program prelungit in comuna 
Predesti , judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia n 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 
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3954. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 400 mii 
RON, sumă necesară 
Consiliului Local Seaca de 
Padure, pentru construirea unei 
gradinite 
cu program normal in comuna 
Seaca de Padure, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3955. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 420 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Talpas, pentru construirea 
unei gradinite cu 
program normal in comuna 
Talpas 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Guvernului. repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3956. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 540 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Secu, pentru construirea 
unei gradinite cu program 
prelungit in comuna Secu, 
judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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3957. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 440 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Scaesti, pentru construirea 
unei gradinite cu program 
prelungit in comuna Scaesti , 
judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3958. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15Capitolul 
7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 490 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Plesoi, pentru construirea 
unei gradinite cu program 
prelungit in comuna Plesoi , 
judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3959. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 440 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local  Botoşeşti-Paia , pentru 
construirea unei gradinite cu 
program prelungit in comuna 
Botoşeşti-Paia, judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3960. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 

Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1058 -

Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 320 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local  Botoşeşti-Paia, pentru 
construirea unei gradinite cu 
program normal in comuna 
Botoşeşti-Paia, judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3961. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 400 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Simnicu de Sus, pentru 
construirea unei gradinite cu 
program prelungit in comuna 
Simnicu de Sus, judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3962. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 830 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Fărcaş, pentru Construirea 
unei gradinite in satul Amarasti, 
comuna Fărcaş, judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului.. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3963. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 560 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Isalnita, pentru construirea 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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locuinţe şi săli de sport unei gradinite cu program 
prelungit in comuna Isalnita, 
judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

învăţământ.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3964. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1500 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Argetoaia 
pentru modernizarea drumurilor 
comunale din comuna Argetoaia, 
judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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din Camera Deputatilor si Senat 
 

3965. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 550 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Botosesti-Paia 
pentru reabilitarea drumurilor 
comunale din comuna Botosesti- 
Paia, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3966. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 580 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Bradesti pentru 
reabilitarea drumurilor comunale 
din comuna Bradesti, judetul 
Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3967. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 800 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Bralostita 
pentru reabilitarea drumurilor 
comunale din comuna Bralostita, 
judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3968. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15Subprogramul pentru 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Publice, cu suma de 600 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Carpen pentru 
reabilitarea drumurilor 
comunale, din comuna Carpen, 
judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3969. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 443 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Cernatesti 
pentru reabilitarea drumurilor 
comunale, din comuna 
Cernatesti, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 



 
 
Nr. 
crt. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

timpul exerciţiului bugetar. 

3970. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
pietruirea,reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1200 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Cotofenii din 
Dos pentru reabilitarea 
drumurilor comunale, din 
comuna Cotofenii din Dos, 
judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3971. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 843 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Farcas pentru 
reabilitarea drumurilor 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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crt. 
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comunale, din comuna Farcas, 
judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3972. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 535 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Plesoi pentru 
reabilitarea drumurilor 
comunale, din comuna Plesoi, 
judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 
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3973. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 600 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Scaesti pentru 
reabilitarea drumurilor 
comunale, din comuna Scaesti, 
judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3974. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 950 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Secu pentru 
reabilitarea drumurilor 
comunale, din comuna Secu, 
judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3975. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 2000 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Argetoaia 
pentru construirea unui pod 
peste Pârâul Argetoaia în 
punctul Cărăian , în comuna 
Argetoaia, Sat Salcia, judetul 
Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3976. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 500 mii 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
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reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Brabova pentru 
reabilitarea drumului comunal 
DC 
72, in satul Urdinita, comuna 
Brabova, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3977. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 300 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Brabova pentru 
reabilitarea de strazi comunale 
in comuna Brabova, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

3978. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 500 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Brabova pentru 
reabilitarea drumului comunal 
Brabova-Mosna, in satul Mosna, 
comuna Brabova, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3979. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 150 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Gogosu pentru 
reabilitare drumuri comunale , in 
comuna Gogosu, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3980. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 9000 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Grecesti pentru 
reparatii curente şi intretinere a 
12 km de drum comunal , in 
comuna Grecesti, judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3981. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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crt. 
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Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Publice, cu suma de 1500 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Grecesti pentru 
construirea a 3 poduri peste 
paraul Rasnic , in comuna 
Grecesti, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3982. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1400 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Melinesti pentru 
Pietruirea drumului comunal DC 
114 Melinesti Ohaba de Sus – 
DJ 605 A, in comuna Melinesti, 
judetul Dolj. Lucrare finantata 
prin HG 577/1997. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

timpul exerciţiului bugetar. 

3983. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 600 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Melinesti pentru 
Pietruirea unei portiuni de 5,8 
km a drumului comunal DC 155 
Melinesti-Spineni-Godeni, in 
comuna Melinesti, judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3984. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 300 mii 
RON,  sumă necesară 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 
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şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Consiliului Local Melinesti pentru 
Pietruirea unei portiuni de 3 km 
a drumului comunal DC 114 
Melinesti-Ohaba de Jos, in 
comuna Melinesti, judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3985. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 2000 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Melinesti pentru 
asfaltarea  unei portiuni de 2 km 
a drumului comunal din satul 
Negoiesti, in comuna Melinesti, 
judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

3986. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 500 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Melinesti pentru 
reabilitarea drumurilor comunale 
din comuna Melinesti, judetul 
Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3987. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 2900 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Simnicu de Sus 
pentru asfaltare 6 km de drum 
comunal , in comuna Simnicu de 
Sus, judetul Dolj 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 



 
 
Nr. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3988. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1400 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Sopot pentru 
pietruirea drumului comunal din 
satul Cernat, Comuna Sopot, 
judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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3989. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 200 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Sopot pentru 
Construirea unui pod peste 
pârâul Meretel din satul 
Cernat,Comuna Sopot , judetul 
Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3990. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 100 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Talpas pentru 
pietruire drumuri comunale, in 
comuna Talpas, judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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- 1077 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3991. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 210 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Talpas pentru 
reparatie capitala a podului 
peste paraul Plosca, intre satele 
Talpas şi Putinei, in comuna 
Talpas, judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3992. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Publice, cu suma de 750 mii 
RON,  sumă necesară 
Consiliului Local Talpas pentru 
reabilitare pod, in satul Soceni, 
in comuna Talpas, judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3993. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Programul Operaţional 
Regional 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 500 mii 
RON, suma necesară Consiliului 
Local Filiasi pentru reabilitarea 
Spitalului Orasenesc Filiasi, 
Localitate Filiasi, Judetul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

3994. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Programul Operaţional 
Regional 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 5000 mii 
RON, suma necesară Consiliului 
Judetean Dolj pentru reabilitarea 
salilor de operatie din sectia 
ORL, etaj 4 şi 5 din cadrul 
Spitalului Judetean de Urgenta 
Craiova, Localitate Craiova, 
Judetul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3995. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului 
Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 100 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Almaj, pentru 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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modernizarea iluminatului public 
stradalin comuna  Almaj, Judetul 
Dol 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
j 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3996. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15Capitolul 
7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 5000 mii 
RON, necesară Consiliului Local 
Cotofenii din Dos, pentru 
construire canalizare in satul 
Cotofenii din Dos, comuna 
Cotofenii din Dos, Judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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3997. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 800 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Cotofenii din Dos, pentru 
extindere alimentare cu apa 
– etapa II  in comuna Cotofenii 
din 
Dos, Judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3998. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1600 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Filiasi, pentru sistem de 
alimentare cu apa in satul 
Racarii de Sus, localitatea 
Filiasi, Judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

3999. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1700 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Isalnita, finalizare obiectiv 
canalizare, pe Ordonanta de 
Guvern nr. 7 / 2006 in comuna 
Isalnita, Judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4000. Ministerul Dezvoltării Regionale Se propune suplimentarea Sursa de Finanţare: Fondul de Se propune respingerea 
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şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 4900 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Isalnita, pentru 
bransamente canalizare 
menajera in comuna Isalnita, 
Judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4001. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 3700 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Melinesti, pentru 
alimentare cu apa potabila a 
satului Negoiesti, lucrare 
finantata prin HG 577/1997. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4002. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 9250 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Talpas, pentru alimentare 
cu apa, construire canalizare şi 
statie de epurare, pe Ordonanta 
de Guvern nr. 7 / 2006 in 
comuna Talpas, Judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4003. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 400, sumă 
necesară Consiliului Local 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
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Romanesc Almaj, pentru extinderea retelei 
electrice in comuna Almaj, 
Judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4004. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Programul Operaţional 
Regional 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 200 mii 
RON, suma necesară Consiliului 
Local Almaj pentru reabilitarea 
dispensarului in Comuna Almaj, 
Judetul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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4005. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului 
Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1000 mii 
RON, suma necesară Consiliului 
Local Argetoaia, pentru 
modernizarea Târgului din 
comuna 
Argetoaia, Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4006. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1200 mii 
RON, suma necesară Consiliului 
Local Cotofenii din Dos 
pentru construire sediu Primarie, 
in Comuna Cotofenii din Dos, 
Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4007. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului 
Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 550 mii 
RON, suma necesară Consiliului 
Local Filiasi pentru 
Amenajare Piata Agroalimentara 
in 
Orasul Filiasi, Judetul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4008. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15Programul Operaţional 
Regional 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 80 mii RON, 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
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suma necesară Consiliului Local 
Gogosu pentru reabilitare 
dispensar uman  in Comuna 
Gogosu, Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 
 

avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4009. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Programul Operaţional 
Regional 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 80 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Gogosu pentru reabilitare 
dispensar veterinar  in Comuna 
Gogosu, Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

4010. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului 
Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 6000 mii 
RON, suma necesară Consiliului 
Local Grecesti pentru 
modernizare Targ Comunal 
Comuna Grecesti, Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4011. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 200 mii 
RON, suma necesară Consiliului 
Local Melinesti pentru inlocuirea 
acoperisului cladirii Serviciului 
public comunitar de Evidenta a 
Persoanelor Melinesti in 
Comuna Melinesti, Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1090 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4012. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1900 mii 
RON, suma necesară Consiliului 
Local Melinesti pentru 
Construirea unui sediu al 
Primariei, in Comuna Melinesti, 
Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4013. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1091 -

Programul Modernizarea 
Satului 
Romanesc 

Publice cu suma de 500 mii 
RON, suma necesară Consiliului 
Local Melinesti pentru 
modernizarea Târgului Comunal, 
in 
Comuna Melinesti, Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4014. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului 
Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 100 mii 
RON suma necesară Consiliului 
Local Almaj pentru refacerea 
parcului din centrul civic al 
comunei Almaj, Judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1092 -

protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

4015. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului 
Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 5000 mii 
RON, suma necesară Consiliului 
Local Grecesti pentru amenajare 
Centru Civic Comuna Grecesti, 
Judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4016. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 700 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Brabova, pentru construire 
sediu primarie, in Comuna 
Brabova, Judetul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1093 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4017. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 500 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Carpen, pentru construire 
sediu primarie, in Comuna 
Carpen, Judetul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4018. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1094 -

Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Publice cu suma de 530 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Gogosu, pentru construire 
sediu primarie, in Comuna 
Gogosu, Judetul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4019. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15Capitolul 
7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 750 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Isalnita, pentru construire 
sediu primarie, in Comuna 
Isalnita, Judetul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1095 -

protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

4020. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 500 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Plesoi, pentru construire 
sediu primarie, in Comuna 
Plesoi, Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4021. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 520 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Secu, pentru construire 
sediu primarie, in Comuna Secu, 
Judetul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1096 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4022. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 500 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Talpas, pentru construire 
sediu primarie, in Comuna 
Talpas, Judetul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4023. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 

Aceste lucrări sunt necesare 
pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1097 -

Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea sistemelor 
de alimentare cu apă, a 
sistemelor de canalizare şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi de epurare a apei 
uzate. 

Publice, cu suma de  300 mii lei 
pentru lucrări la sistemul 
centralizat de canalizare în 
oraşul Bechet, judeţul Dolj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
 Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4024. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/ Programul 
privind reabilitarea sistemelor 
de alimentare cu apă, a 
sistemelor de canalizare şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi de epurare a apei 
uzate. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de  400 mii lei 
pentru lucrări de extindere ale 
sistemului centralizat de 
alimentare cu apă pentru spaţiul 
periurban al oraşului Bechet, 
judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Aceste lucrări sunt necesare 
pentru asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1098 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

4025. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 700 mii lei 
pentru lucrări de construcţie 
sistem de alimentare cu apă în 
satul Bratovoieşti, comuna 
Bratovoieşti, judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Proiectul a fost finanţat prin OG 
6- 2007, realizat în proporţie de 
80%. Sumele sunt necesare 
pentru finalizarea proiectului, în 
caz contrar existând pericolul 
de degradare.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4026. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 500 mii lei 
pentru asfaltare drumuri 
comunale în comuna 
Bratovoieşti, judeţul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie 
sau zăpadă acestea devin 
impracticabile.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Guvernului. 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4027. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 10 000 mii 
lei pentru asfaltare drum 
comunal între localităţile 
Calopăr, Bâzna şi Belcinu, 
comuna Calopăr, judeţul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Proiect declarat eligibil dar 
nefinanţabil. Starea precară a 
drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în 
condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4028. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 

Construirea acestei pieţe 
comunale vine atât în sprijinul 
întreprinzătorilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Programul Modernizarea 
Satului 
Romanesc 

Publice, cu suma de 500 mii lei 
pentru construire piaţă comunală 
în comuna Calopăr, judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

comercianţilor, dar şi al 
producătorilor din zonă, care 
doresc şi au nevoie de o piaţă 
de desfacere pentru produsele 
lor. Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului. 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4029. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1000 mii lei 
pentru introducerea sistemului 
de canalizare în comuna Bistreţ, 
judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

În localitate există sistem de 
alimentare cu apă realizat prin 
finanţare europeană, dar nu 
există sistem de canalizare, 
acesta fiind imperios necesar 
comunităţii Sursa de Finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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4030. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1000 mii lei 
pentru finalizarea proiectului 
“Program integrat de asfaltare 
drumuri comunale şi reabilitare 
Cămin Cultural” comuna Cârna, 
judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie 
sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
Lucrările de reabilitare ale 
Căminului Cultural sunt 
intrerupte din lipsă de fonduri 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4031. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 200 mii lei 
pentru finalizarea sistemului de 
alimentare cu apă în localităţile 
din comuna Cârna, judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Proiectul este realizat în 
proporţie de 80%. Sumele sunt 
necesare pentru finalizarea 
proiectului, în caz contrar 
existând pericolul de 
degradare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernulu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1102 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4032. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 500 mii lei 
pentru introducerea sistemului 
de alimentare cu apă în comuna 
Gângiova, judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Proiect finanţat prin OG nr. 
6/2007. 
Lucrările au fost începute. 
Sumele sunt necesare pentru 
finalizarea proiectului. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4033. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 2740 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor de 

Costul total al lucrării este de 
3000 mii lei. Lucrarea, realizată 
în proporţie de 10%, a fost 
oprită din lipsă de fonduri. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1103 -

Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

alimentare cu apă, comuna 
Rojişte, judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4034. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1000 mii lei 
pentru asfaltarea a 
5 km de drumuri comunale între 
localităţile Tâmbureşti şi 
Mârşani, comuna Rojişte, judeţul 
Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie 
sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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din Camera Deputatilor si Senat 
 

4035. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului 
Romanesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 450 mii lei 
pentru modernizare piaţă 
comunală, comuna Sadova, 
judeţul Dolj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

A fost realizat studiu de 
fezabilitate şi proiect. 
Modernizarea acestei pieţe 
comunale vine atât în sprijinul 
întreprinzătorilor şi 
comercianţilor, dar şi al 
producătorilor din zonă, care 
doresc şi au nevoie de o piaţă 
de desfacere pentru produsele 
lor. Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 

4036. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 550 mii lei 
pentru modernizarea, prin 
pietruire şi acoperire cu 
îmbrăcăminte bituminoasă, a 
drumului de interes local care 
face accesul la moara din 
localitatea Sadova, comuna 

Drumul care face accesul către 
moara din localitate este intens 
circulat în special în sezonul 
recoltelor agricole, iar starea 
precară, mai ales în periade cu 
precipitaţii, duce la blocarea 
acestei artere foarte importante 
pentru locuitorii din zonă Sursa 
de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Sadova, judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Guvernului. 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4037. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 5 000 mii 
lei pentru refacerea infrastructurii 
prin asfaltarea drumulor 
orăşeneşti, oraşul Segarcea, 
judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Urmare a lucrărilor de finalizare 
a proiectului de alimentare cu 
apă şi canalizare, drumurile au 
fost deteriorate. Sursa de 
Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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4038. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 600 mii lei 
pentru modernizarea şi 
extinderea iluminatului public, 
oraşul Segarcea, judeţul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile comunităţi este 
necesară modernizarea şi 
extinderea sistemului de 
iluminat public, de care vor 
beneficia locuitorii acesteia. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4039. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 370 mii lei 
pentru finanţarea proiectului de 
pietruire drumuri comunale, 
comuna Ţuglui, judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Proiect finanţat prin HG nr. 577 
din 1997. Starea precară a 
drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în 
condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4040. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1200 mii lei 
pentru lucrări de reabilitare a 3 
poduri, comuna Ţuglui, judeţul 
Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Proiect finanţat prin OG nr. 7 
din 2006. Realizarea acestui 
obiectiv  este necesară pentru 
evitarea inundaţiilor şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4041. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 6000 mii lei 
finalizarea lucrărilor de 
introducere a sistemului de 
canalizare, comuna Urzicuţa, 
judeţul Dolj. 
 

Aceste lucrări sunt necesare 
pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4042. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1300 mii lei 
pentru finalizarea proiectului de 
alimentare cu apă, comuna 
Ostroveni, judeţul Dolj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Proiect finanţat prin OG nr. 7 
din 2006. Valoarea totală a 
proiectului este de 1900 mii lei. 
În perioada 2006-2009 s-au 
executat lucrări în valoare de 
600 mii lei. Suma solicitată este 
necesară pentru finalizarea 
proiectului, deoarece din anul 
2009 şi până în prezent, nu au 
mai fost primite fonduri, 
lucrările au fost sistate, iar cele 
deja executate se află într-un 
stadiu avansat de degradare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4043. Ministerul Dezvoltării Regionale Se propune suplimentarea Starea precară a drumurilor Se propune respingerea 
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şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru 
pietruirea,reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1400 mii lei 
pentru asfaltare a 6 km de drum 
comunal, comuna Ostroveni, 
judeţul Dolj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie 
sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4044. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 300 mii lei 
pentru lucrări de pietruire, uliţe şi 
drumuri de acces, comuna 
Ostroveni, judeţul Dolj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie 
sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4045. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului Românesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 480 mii lei 
pentru finalizarea proiectului 
“Modernizare străzi rurale şi 
construcţie after-school”, 
comuna Ghidici, judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Proiectul a fost aprobat pe 
măsura 322. Suma solicitată 
este necesară pentru 
cofinanţarea acestui proiect. 
Investiţia este necesară pentru 
dezvoltarea infrastructurii rurale 
şi pentru a asigura copiilor un 
program complex de 
desfăşurarea a activităţilor 
educative după programul 
şcolar obligatoriu 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4046. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 2300 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 

Lucrările sunt necesare pentru 
pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. Sursa de Finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
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Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

introducere a sistemului de 
alimentare cu apă şi anal, 
comuna Ghidici, judeţul Dolj. 
 
. Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4047. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 1300 mii lei 
pentru reabilitarea drumului 
comunal Ghidici – Seaca de 
Câmp, comuna Ghidici, judeţul 
Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie 
sau zăpadă acestea devin 
impracticabile Sursa de 
Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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4048. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice, cu suma de 2800 mii lei 
pentru finalizarea proiectului de 
alimentare cu apă, comuna 
Măceşu de Jos, judeţul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
. 
 

Proiect finanţat prin OG nr. 7 
din 
2008. Suma solicitată este 
necesară pentru finalizarea 
proiectului. Deoarece din anul 
2009 şi până în prezent, nu au 
mai fost primite fonduri, 
lucrările au fost sistate, iar cele 
deja executate se află într-un 
stadiu avansat de degradare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4049. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Programul Modernizarea 
Satului 
Românesc 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1290 mii lei 
pentru finanţarea proiectului 
„Modernizare comună”, comuna 
Măceşu de Jos, judeţul Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Proiectul „Modernizare 
comună” cuprinde 
modernizarea sediului primăriei, 
căminului cultural, asfaltare 
drumuri comunale şi construire 
grădiniţe. 
Proiectul a fost declarat eligibil, 
dar nefinanţabil pe măsura 322 
şi necesită finanţare de la 
bugetul de stat. Sursa de 
Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

4050. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice, 
Art.02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 

Din suma prevăzută, se 
propune alocarea a 200 mii lei 
pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului comunal 
DC 35 A, limita jud Dolj- 
Bucinişu, jud Olt. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 

4051. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice, Cod 
obiectiv 16 
- Program construcţii săli 
de sport A (obiective în 
continuare) 

Se propune alocarea sumei de 
20.000 mii lei pentru 
executarea lucrărilor de utilare 
a sălii polivalente din mun. 
Craiova, jud Dolj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Pentru ca sala polivalentă să fie 
funcţională este necesară 
alocarea sumei respective 
pentru utilarea acesteia. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
 

4052. Anexa 3/15/02 - Ministerul Din suma prevăzută, se Ţinând cont că infrastructura Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice – 
Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 
02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 

propune alocarea a 200 mii lei 
pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului comunal 
DC 35 A, limita jud Dolj- 
Bucinişu, jud Olt. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea acesteia 
este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice 
Amendament admis Comisia 
pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţiei mediului a Senatului 

amendamentului întrucât: 
 Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
 

4053. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Afacerilor 
Interne cu suma de 600 mii 
RON, suma necesară Consiliului 
Local Sopot pentru reparatii 
capitale la sediul Primariei, în 
Comuna Sopot, Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4054. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii 
RON, suma necesară Consiliului 
Local Talpas pentru imprejmuire 
sediu Primarie, în Comuna 
Talpas, Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4055. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 300 mii 
RON, necesară Consiliului Local 
Almaj, pentru reabilitare sediu 
primarie, în Comuna Almaj, 
Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4056. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 500 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Argetoaia, 
pentru reabilitare sediu primarie, 
în Comuna Argetoaia, Judetul 
Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1118 -

Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4057. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cusuma de 
300 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Botosesti Paia, 
pentru reabilitare sediu primarie, 
în Comuna Botosesti Paia, 
Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4058. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 400 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Bradesti, pentru 
reabilitare sediu primarie, în 
Comuna Bradesti, Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4059. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 400 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Bralostita, 
pentru reabilitare sediu primarie, 
în Comuna Bralostita, Judetul 
Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4060. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Administratiei cu suma de 300 
mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Cernatesti, 
pentru reabilitare sediu primarie, 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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în Comuna Cernatesti, Judetul 
Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4061. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului  cu suma 
de 300 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Cotofenii din În, 
pentru reabilitare sediu primarie, 
în Comuna Cotofenii din În, 
Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4062. Ministerul Dezvoltării Regionale Se propune suplimentarea Sursa de Finanţare: Fondul de Se propune respingerea 
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şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

bugetului Ministerului cu suma 
de 300 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Farcas, pentru 
reabilitare sediu primarie, în 
Comuna Farcas, Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4063. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 300 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Grecesti, pentru 
reabilitare sediu primarie, in 
Comuna Grecesti, Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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4064. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 320 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Predesti, pentru 
reabilitare sediu primarie, în 
Comuna Predesti, Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4065. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 350 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Scaesti, pentru 
reabilitare sediu primarie, în 
Comuna Scaesti, Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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din Camera Deputatilor si Senat 
 

timpul exerciţiului bugetar. 
 

4066. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 400 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Seaca de 
Padure, pentru reabilitare sediu 
primarie, în Comuna Seaca de 
Padure, Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4067. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 400 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Simnicu de 
Sus, pentru reabilitare sediu 
primarie, in Comuna Simnicu de 
Sus, Judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4068. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
cu suma de 200 mii lei pentru 
cheltuieli curente şi de capital, în 
vederea achitării datoriilor 
Primăriei comunei Ţuglui, judeţul 
Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită asigurarea sumei 
necesare pentru achitărea 
datoriilor Primăriei comunei 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4069. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitol 7001/Grupa/titlu 
51/Aricol 02/aliniat 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu  suma 885 mii lei 
pentru construire bază sportivă –
stadion com tip I, loc. Salistea de 
Sus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

  
Proiectul este în derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

4070. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1,176 mii 
lei, pentru construire strada Iza 
, loc. Salistea de Sus, jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

  
Proiectul este în derulare, in 
baza HG 577/1997 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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4071. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 13,964 mii 
lei, pentru construire reţea de 
canaliyare, loc. Salistea de Sus, 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul este în derulare, SF şi 
PT elaborate. 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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4072. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 898 mii lei,  
reabilitare scoala , loc. Salistea 
de Sus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul elaborat şi depus la 
Cosiliul Judeţean 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4073. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1,680 mii 
lei,  construire centru de zi 
batrâni , loc. Salistea de Sus, 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

  
Proiectul elaborat şi depus la 
Cosiliul Judeţean 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4074. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 2100 mii 
lei,  extindere, modernizare 
iluminat public , loc. Salistea de 
Sus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul elaborat şi depus la 
Cosiliul Judeţean 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
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Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 
 

4075. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 5409 mii 
lei,  construire scoala Baleni , 
loc. Salistea de Sus, jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

  
Proiectul elaborat şi depus la 
Cosiliul Judeţean 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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 Romania la 2 martie 2012. 
 

4076. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 912 mii lei,  
extindere reţea electrica , loc. 
Salistea de Sus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul elaborat şi depus la 
Cosiliul Judeţean 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4077. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 749mii lei,  
construire filtru lent , loc. 
Salistea de Sus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul elaborat şi depus la 
Cosiliul Judeţean 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4078. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1112 mii lei 
pentru reabilitare reţea de 
alimentare cu apa potabila  , 

  
Proiectul elaborat şi depus la 
Cosiliul Judeţean 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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loc. Salistea de Sus, jud. 
Maramureş 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

investiţiilor strategice 
 
 

să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
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Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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4079. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 3233mii lei,  
modernizare strada Buleasa , 
loc. Salistea de Sus, jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul elaborat şi depus la 
Cosiliul Judeţean 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

 Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4080. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1944 mii 
lei,  pietruire si asfaltare DC20 
, loc. Salistea de Sus, jud. 
Maramureş 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

  
Proiectul elaborat şi depus la 
Cosiliul Judeţean 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 
 

concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
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stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4081. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 250 mii lei,  
pentru reparaţii capitale 
Primărie, loc. Câmpulung la 
Tisa, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul de investiţii 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4082. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 

  
Proiectul de investiţii 

Se propune respingerea 
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nr.3/15 
 

Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 500 mii lei,  
pentru reabilitare centru social 
multifuncţional, loc. Câmpulung 
la Tisa, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4083. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 250 mii lei,  
pentru asfaltare strada 1,1 km, 
loc. Câmpulung la Tisa, jud. 
Maramureş 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

  
Proiectul de investiţii 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 
 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
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cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4084. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 6000 mii 
lei,  pentru alimentare cu apa 
comuna Coroieni, jud. 
Maramureş 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 
 

  
Proiectul in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
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finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4085. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2580 mii 
lei,  pentru reabilitare  drumiri 
forestiere Borcut-Inau,  din 
loc.Tg. Lapus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4086. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma de 

  
Proiectul in derulare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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nr.3/15 
 

370 mii lei,  pentru alimentaare 
cu apa potabila, canalizare si 
epurarea apelor menajere, loc. 
Cupseni jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1146 -

propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
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cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4087. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma de 
150 mii lei,  pentru amenajare 
vaii locale  in comuna Cupseni 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4088. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma de 
4000 mii lei,  pentru alimentare 
cu apa comuna Desesti, jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

  
Proiectul in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

respective 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4089. Ministerul Dezvoltării Regionale Se propune suplimentarea   Se propune respingerea 
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şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

bugetului Ministerul cu suma de 
1859 mii lei,  pentru reabilitare 
ulita Mara comuna Desesti, 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Proiectul in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4090. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma de 
372 mii lei,  pentru reabilitare 
ulita Desesti comuna Desesti, 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4091. Ministerul Dezvoltării Regionale Se propune suplimentarea   Se propune respingerea 
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şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

bugetului Ministerul cu suma de 
6338 mii lei,  pentru extindere 
retea canalizare, com Gardani 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Proiectul de investitie 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

În bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4092. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma de 
745 mii lei,  pentru extindere 

  
Proiectul de investitie 
Sursa de Finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
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 retea electrica, com Gardani 
jud. Maramureş 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4093. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma de 

  
Proiectul in derurale, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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nr.3/15 
 

1080 mii lei,  pentru 
suplimentare alimentare cu 
apă, com Gardani jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

documentaţie SF depusă 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
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propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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4094. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma de 
875 mii lei,  pentru reabilitare 
străzi, com Gardani jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul in derurale,  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei. 
Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4095. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma de 
6000 mii lei,  pentru canalizare 
si statie de epurare, loc. 
Petrova, jud. Maramureş 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul in derurale din anul 
2010. 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
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uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
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administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4096. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma de 
23909 mii lei,  pentru sistemul 
de alimentare cu apa, retea 
canalizare si statie de epurare, 
loc. Sacel,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

  
Proiectul in derurale,  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
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 staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4097. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma de 
4164 mii lei,  pentru extindere 
retele electrice in zonele: 
Cotroape, Prihod Ianca (31 
fospodării), loc. Sacel,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 

  
Proiectul in derurale,  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
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crt. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4098. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma de 
3127 mii lei,  pentru reabilitare 
şi modernizare drumuri 
comunale loc. Sacel,  jud. 
Maramureş 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

  
Proiectul in derurale,  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei. 
Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4099. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma de 
100 mii lei,  pentru construirea 

  
Proiectul in derurale,  
Sursa de Finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
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crt. 
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 a două poduri, loc. Sarasau,  
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4100. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma de 
3774 mii lei,  alimentarea cu 
apa a com. Sararau,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 

  
Proiectul in derurale,  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4101. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma de 
2135 mii lei,  asfaltarea strazii 
Paduri,  com. Sararau,  jud. 

  
Proiectul in derurale,  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei. 
Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
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institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4102. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1105 mii 
lei,  pentru reabilitare  drumuri 
locale din loc.Rohia,  Tg. 
Lapus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4103. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1105 mii 
lei,  pentru reabilitare  drumuri 
locale din loc.Boiereni,  Tg. 
Lapus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

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

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4104. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1105 mii 
lei,  pentru reabilitare  drumuri 
locale din loc Cufoaia,  Tg. 
Lapus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4105. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1105 mii 
lei,  pentru reabilitare  drumuri 
locale din loc Damacuseni,  
.Tg. Lapus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1175 -

Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1176 -

4106. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1105 mii 
lei,  pentru reabilitare  drumuri 
locale din loc Rogoz,  .Tg. 
Lapus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4107. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1105 mii 
lei,  pentru reabilitare  drumuri 
locale din loc Dumbrava, Tg. 
Lapus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4108. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1105 mii 

  
Proiectul este in proportie de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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nr.3/15 
 

lei,  pentru reabilitare  druml 
local din Stoiceni, Tg. Lapus, 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
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Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4109. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1105 mii 
lei,  pentru reabilitare  druml 
local din Dobric, Tg. Lapus, 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4110. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1105 mii 
lei,  pentru reabilitare  druml 
local din  sat Fantanele, com 
Tg. Lapus, jud. Maramureş 
 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

investiţiilor strategice 
 

respective 

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

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
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finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

. 

 
4111. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1105 mii 
lei,  pentru pietruire de strazi, 
Tg. Lapus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4112. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1105 mii 
lei,  pentru pietruire ulite in 
satele aparţinătoare com. Tg. 
Lapus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
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cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4113. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1105 mii 
lei,  pentru construire doua 
poduri rutiere 3,5 t in 
localitaţile Răzoare şi Rogoz 
din com Tg. Lapus, jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4114. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1105 mii 
lei,  pentru reabilitare scoli din 
raza administrativ teritorială  
din oraş Tg. Lapus, jud. 
Maramureş 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

investiţiilor strategice 
 

Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4115. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1100 mii 
lei,  pentru construire sala de 
sport in Răzosre,  Tg. Lapus, 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
Sumele pentru programul  
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constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4116. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 6140 mii 
lei,  pentru reabilitare locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii ANL  din oraş Tg. 
Lapus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1190 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit 
prevederilor alin. (1) al art. 43 
al Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin 
liste separate de către 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1191 -

ordonatorul principal de 
credite. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4117. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 6140 mii 
lei,  pentru reabilitare termică 
a sapte blocuri de locuinţe  din 
oraş Tg. Lapus, jud. Maramureş
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1192 -

Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4118. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 628,89 
mii lei,  pentru reabilitare şi 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1193 -

 mansardare REMIZA PSI, str. 
Doinei nr. 4  din oraş Tg. 
Lapus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4119. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 22000 mii 
lei,  pentru extindere reţele 
electrice  din oraş Tg. Lapus, 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4120. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 18898 mii 
lei,  pentru modernizare 
infrastructură publică urbană 
(centură-pod)  din oraş Tg. 
Lapus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

  
Proiectul este in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1195 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4121. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 3455,8 
mii lei,  pentru reabilitare şi 
modernizare centru de servicii 
sociale pentru tineri din oraş 
Tg. Lapus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4122. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 8937,50 
mii lei,  pentru modernizare 
străzi din oraş Tg. Lapus, jud. 
Maramureş 
 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

investiţiilor strategice 
 

respective 

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

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4123. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1209 mii 
lei,  pentru îmbunătăţirea 
calităţii mediului prin realizarea 
unui parc central din oraş Tg. 
Lapus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul este in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4124. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 807 mii 

  
Proiectul este in proportie de 

Se propune respingerea 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1198 -

nr.3/15 
 

lei,  pentru construire baza 
sportivă cu teren de fotbal din 
oraş Tg. Lapus, jud. Maramureş
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4125. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2662 mii 
lei,  pentru realizarea unei 
staţii de epurare a apelor 
uzate din oraş Tg. Lapus, jud. 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1199 -

Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1200 -

Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
 

4126. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 965 mii 

  
Proiectul este in proportie de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1201 -

nr.3/15 
 

lei,  pentru alimentare cu apa 
potabilă o parte din satul 
Rohia, com Tg. Lapus, jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

90% finalizat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
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propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Romania la 2 martie 2012. 

 
4127. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1786 mii 
lei,  pentru reabilitare şi 
extindere reţele de apa şi apă 
uzată, com Tg. Lapus, jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4128. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1786 mii 
lei,  pentru reabilitare şi 
extindere staţie tratare apa, 
com Tg. Lapus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
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obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
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stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4129. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 5400 mii 
lei,  pentru pietruirea a 6 
drumuri de exploatare agricolă 
în L de 14 km, com Tg. Lapus, 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4130. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 13330 mii 
lei,  realizarea unui paec 
fotovoltaic com Tg. Lapus, jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4131. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii 
lei,  valorificarea apei minerale 
Borcut – instalaţie de 
îmbuteliere a apei minerale de 
la Borcut,  com Tg. Lapus, jud. 

  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
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Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 

4132. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii 
lei,  pentru construire pentru 
trotuare şi biciclişti  in oraş Tg. 
Lapus  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1211 -

 
4133. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1600 mii 
lei,  pentru alimentare cu apa 
şi canalizare în com. Cicarlau, 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
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coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4134. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 9000 mii 
lei,  pentru asfaltare drum 
comunal 100,101 com. 
Cicarlau,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
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coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
 

4135. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 6000 mii 
lei,  pentru alimentare cu gaz 
în sat Ilba,  com. Cicarlau,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale conform prevederilor 
Legii 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
sumele fiind aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de investitii de 
catre ordonatorii principali de 
credite la propunere 
autoritatilor locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4136. Ministerul Dezvoltării Regionale Se propune suplimentarea   Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

bugetului cu suma de 1000 mii 
lei,  pentru modernizare 
şcolilor şi a infrastructurii 
gimnaziale,  com. Cicarlau, 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4137. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii 
lei,  pentru infiintarea de strazi 
şi drumuri noi, cf PUG,  com. 
Cicarlau,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

  
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  este propusa 
suma de 233,4 mil lei 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4138. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 300 mii 
lei,  pentru extinderea şi 
reabilitarea reţelei de iluminat 
public,  com. Cicarlau,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

  
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
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Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4139. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 13593 mii 
lei,  pentru modernizarea com 
Farcasa,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4140. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 3500 mii 
lei,  pentru construire sediu 
primariea com Farcasa,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4141. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1300 mii 
lei,  pentru construire sediu 
ISU com Farcasa,  jud. 

  
Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
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Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4142. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 7286 mii 
lei,  pentru modernizare DC 94 
in com Farcasa,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

  
Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4143. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1427 mii 
lei,  pentru extindere sursa şi 
retea de alimentare cu apa in 
com Farcasa,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 

  
Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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crt. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
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proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. Se propune 
respingerea amendamentului 
intrucat: 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4144. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 980 mii 
lei,  pentru amenajare incintă, 
imprejmuire, branşamente 
utilităţi blocuri ANL  in com 
Farcasa,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

  
Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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- 1226 -

Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 

4145. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2332 mii 
lei,  pentru construire 
electrificare  in com Farcasa, 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 

Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   

Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4146. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 7585 mii 
lei,  pentru modernizare strazi 
in com Farcasa,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
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judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4147. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 7585 mii 
lei,  pentru modernizare 

  
Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
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 drumuri in com Farcasa,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4148. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1500 mii 
lei,  pentru construire pod 
peste paraul Bordura in com 
Farcasa,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

  
Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4149. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1000 mii 
lei,  pentru DC buzoieni –
Tamaia, com Farcasa,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 
4150. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1000 mii 
lei,  pentru DC Sarbi-Farcasa, 
com Farcasa,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
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Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
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lei

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

4151. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1000 mii 
lei,  pentru amenajare de 
trotuare in satele comunei, 
com Farcasa,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
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nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

4152. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii 
lei,  pentru amenajare de spatii 
de publicitate, com Farcasa, 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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4153. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii 
lei,  pentru amenajare de locuri 
de joaca pentru copii, com 
Farcasa,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

4154. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii 
lei,  pentru amenajare de locuri 
de agrement, com Farcasa, 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

4155. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii 
lei,  pentru construire unei 
pompe de benzina, com 
Farcasa,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

4156. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii 
lei,  pentru construire unui 
motel, com Farcasa,  jud. 

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
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Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

4157. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii 
lei,  pentru construire unui azil 
pentru batrâni, com Farcasa, 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
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 coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

4158. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii 
lei,  pentru amenajarea 
fantanilor satului, com 
Farcasa,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

4159. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii 
lei,  pentru amenajarea unui 
parc prin demolarea scolii din 
tamaia, com Farcasa,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

4160. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii 
lei,  pentru constructia unei 
Săli Polivalente in Tamaia, 
com Farcasa,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1242 -

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4161. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii 
lei,  pentru extinderearetelei de 
gaz metan in livada Sîrbi, com 
Farcasa,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale conform prevederilor 
Legii 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
sumele fiind aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de investitii de 
catre ordonatorii principali de 
credite la propunere 
autoritatilor locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4162. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii 
lei,  pentru amenajarea 
drumurilor de exploataţie, com 
Farcasa,  jud. Maramureş 

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

investiţiilor strategice 
 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4163. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1500 mii 
lei,  pentru creare şi 
modernizare infrastructură şi 
dezvoltare servicii pt populaţia 
rurala in com. Grosii Tiblesului, 
jud. Maramureş 
 

  
Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4164. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1500 mii 
lei,  pentru modernizare DC 19 
Grosii Tiblesului – Botiza in 
com. Grosii Tiblesului,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
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coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4165. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1000 mii 
lei,  pentru modernizare DC 60 
Lapus - Grosii Tiblesului  in 
com. Grosii Tiblesului,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4166. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1440 mii 
lei pentru extindere retele 
electrice  in com. Grosii 

  
Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
întrucât: 

Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
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Tiblesului,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 20122. 

4167. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 9567,51 
mii lei pentru retea de 
canalizare menajera şi staţie 
de epurare ape uzate 
menajere, infiinţare sistem de 
alimentare cu apa potabilă, 

  
Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
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jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4168. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1500 mii 
lei pentru retea de canalizare 
şi staţie de epurare, com. 
Rozavlea,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

  
Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
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Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4169. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1600mii 
lei pentru modernizare DC 17 
Salta, com. Rozavlea,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4170. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1600mii 
lei pentru modernizare DC 21 
valea Spinului, com. Rozavlea, 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4171. Ministerul Dezvoltării Regionale Se propune suplimentarea   Se propune respingerea 
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şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

bugetului cu suma de 155mii lei 
pentru asfaltare drumuri de 
interes local (ulita Scolii, 
Gogosa), com. Rozavlea,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Proiect in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4172. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 140 mii lei 
pentru extindere reteaa 
electricaa com. Rozavlea,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
Finantarea acestor obiective 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4173. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 909 mii lei 
pentru construire baza sportivă 
multifuncţională model II, lo. 
Silistea,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

  
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

Totodata, sursa de finantare 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

4174. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1108 mii 
lei,  pentru amenajarea de 
spatii verzi com Farcasa,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4175. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 450 mii 

  
Proiect in deralare 

Se propune respingerea 
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nr.3/15 
 

lei,  pentru asfaltare curte 
scoala din com. Sisesti,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4176. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 
5391,18mii lei,  reabilitare 
retea de canalizare menajera 
din com. Sisesti,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
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nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4177. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice Anexa 
nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 11632 mii 
lei,  reabilitare retea de apa 
potabila din com. Sisesti,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiect in deralare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

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

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
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cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4178. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea 
bugetului  primăriei comunei 
Boldeşti Grădiştea, jud.Prahova 
cu suma de 150 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Stadiu avansat de degradare  
Sursa de finanţare : 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4179. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

 
Se propune suplimentarea 

Stadiu de degradare al sălii de 
festivităţi şi necesar dotare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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şi Administraţiei Publice bugetului cu suma de 10 mii lei 
pentru Grădiniţa nr.241- 
Peştişorul de Aur, str. Patulului 
nr.2, sector 3, Bucureşti 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

echipament birotică. 
Sursa de finanţare : 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor 
 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4180. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 900.000 lei 
pentru construcţia unei săli de 
sport arondată Liceului Teoretic 
Antim Ivireanu, Râmnicu Vâlcea, 
judet Vâlcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

  
Suma este necesară pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 

Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

autorităţilor publice locale. 

Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4181. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP pentru 
modernizare de drumuri de 
interes local in comuna Voineasa 
judetul Valcea in valoare de 3 
576 975,34 lei 
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
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- 1268 -

Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
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crt. 
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nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4182. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP pentr 
extinderea retele de joasa 
tensiune in comuna Voineasa , 
Obarsia Lotrului zona A,Obarsia 
Lotrului zona B in valoare de 353 
524 lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din  Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de 
cheltuieli.Totodata, sursa de 
finantare nu poate fi avuta in 
vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4183. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Extindere si modernizare camin 
cultural si refacere gard in 
valoare de 4 972 033 lei, comuna 
Voineasa, judet Vâlcea 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de 
cheltuieli.Totodata, sursa de 
finantare nu poate fi avuta in 
vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4184. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Amenajare teren de sport si 
imprejmuire in valoare de 794 
680 lei;, comuna Voineasa, judet 
Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4185. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Pod din beton armat peste raul 
Lotru in comuna Voineasa, 
judetul Valcea punctul ,,La Punte 
Piata" in valoare de 900 029,07 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4186. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Sala de sport scolara-50 locuri in 
valoare de 3 641 884 lei, comuna 
Voineasa, judet Vâlcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 

Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4187. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Dezvoltarea infrastructurii de 
agrement in statiunea turistica 
Voineasa-judetul Valcea-
Adventure Park in valoare de 21 
792 620 lei;( in parteneriat cu 
Consiliul Judetean Valcea si 

POR,,Axa prioritara 5-
Dezvoltarea durabila si 
promovarea turismului, 
Domeniul de interventie 5.2-
Crearea,dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Consiliul local Vaideeni ) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

turism pentru valorificarea 
resurselor naturale si cresterea 
calitatii serviciilor 
turistice"Cofinantarea de 
5155978,79 lei(23,66% din 
valoarea proiectului) 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Administratiei Publice a 
acestor tipuri de 
cheltuieli.Totodata, sursa de 
finantare nu poate fi avuta in 
vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4188. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 56.000 mii lei pentru 
finantarea unor lucrari de 
construire a bazinului de inot 
olimpic de pe bd. Iosif Bulbuca 
Timisoara. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 

Sursa de finanţare 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4 % din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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Cornel Sămărtinean Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

4189. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 20250 mii 
lei pentru constructia Salii 
polivalente cu 14.000 de locuri 
(pentru gazduirea Campionatului 
European de Baschet Feminin in 
2015) Timisoara. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare 
 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4 % din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Romania la 2 martie 2012 
4190. Anexa nr. 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de  382500 
mii leipentru realizarea unui 
program national de finantare 
pentru reabilitarea cladirilor 
publice. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
  

Sursa de finanţare 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4 % din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4191. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 1000 mii lei pentru reabilitarea
termică a blocurilor, 
Coparticipare 
Consiliul Local Lugoj la 
Programul 
de izolare termică a blocurilor de 
locuinţe în conf. cu OUG 18/2009 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    

Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
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- 
Municipiul Lugoj, judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4192. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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şi Administraţiei Publice 
 

de 100 mii lei pentru centrul de 
informare turistică din comuna 
Găvojdia, jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
  

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de 
cheltuieli.Totodata, sursa de 
finantare nu poate fi avuta in 
vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4193. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 1100 mii lei pentru executie 
alimentare apă, canalizare, statie 
de epurare comuna Bârna, 
judeţul 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4194. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 900 mii lei pentru extindere 
sistem de canalizare comuna 
Costeiu jud. Timiş. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

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

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
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cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4195. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 200 mii lei pentru extindere 
retea de alimentare cu apă în 
comuna Coşteiu, jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
 Grupurile Parlamentare ale  PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

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

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
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anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4196. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 100 mii lei pentru modernizare
retea de alimentare cu apă sat 
Lugojel comuna Găvojdia, jud. 
Timiş. 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
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Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4197. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 6600 mii lei pentru execuţie 
retea de canalizare comuna 
Criciova, jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale.Totodata, 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4198. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 100 mii lei pentru modernizare
retea apă comuna Fârdea, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
  

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
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finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4199. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 300 mii lei pentru modernizare
retea apă sat Gladna Română 
comuna Fârdea, jud. Timiş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4200. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 100 mii lei pentru modernizare
retea apă sat Gladna Montană 
comuna Fârdea, jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
  

Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4201. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 300 mii lei pentru înfiintare 
retelei de apă sat Zolt comuna 
Fârdea, jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
  

judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale.

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4202. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 1000 mii lei pentru execuţie 
pod 
pietonal din dreptul pietei 
agroalimentare G. Cosbuc - 
Municipiul Lugoj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
  

Romania la 2 martie 2012 

4203. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 990 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de modernizare a 
străzilor din comuna Bârna, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
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judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4204. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 9000 mii lei pentru 
modernizare 
drumuri Găvojdia-Sălbăgel si 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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străzicomuna Găvojdia, jud. 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
  

proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4205. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 200 mii lei pentru reabilitare 
drumuri comunale comuna 
Costeiu, jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
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Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare  ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
  

Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
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nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4206. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii 
lei pentru construirea de 
locuinţe pentru tineri în Oraşul 
Făget, judeţul Timiş.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Atragerea tineretului în zonă. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit 
prevederilor alin. (1) al art. 43 
al Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4207. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii 
lei pentru modernizarea 
drumurilor, şanţurilor, 
podeţelor şi trotuarelor în 
oraşul Făget şi localităţile 
aparţinătoare: Temereşti, 
Băteşti, Brăneşti, Jupâneşti, 
Bichigi, Povergina, Bunea 
Mare, Colonia Mică, Beghei, 
judeţul Timiş. 

Modernizarea infrastructurii 
rutiere şi rezolvarea scurgerii 
apelor pluviale, eliminarea 
efectelor inundaţiilor 
Sursa de finanţare 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
 Grupurile Parlamentare  ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4208. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii 
lei pentru finanţarea 
modernizării de străzi – 
asfaltare (borduri) şi 
modernizării de alei pietonale, 
parc – trotuare, Oraşul Buziaş, 
judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 

Modernizarea infrastructurii 
rutiere şi rezolvarea scurgerii 
apelor pluviale, eliminara 
efectelor inundaţiilor 
Sursa de finanţare 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
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Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
  

concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
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finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4209. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii 
lei pentru introducerea reţelei 
de apă şi canal în satele 
Bacova şi Silagiu, Oraş Buziaş 
judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
  Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Localităţile Bacova şi Silagiu 
sunt neconectate la sistemul 
apă-canal şi au un înalt grad de 
poluare a apelor de suprafaţă. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
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potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
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cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4210. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului, cu suma de 100 mii 
lei pentru finanţarea unor 
amenajări hidrotehnice în 
intravilanul Oraşului Buziaş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
 Grupurile Parlamentare ale  PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Punerea în circuitul intravilan a 
unor terenuri. 
Sursa de finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4211. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii 
lei pentru înfiinţarea de parcuri 
şi spaţii verzi în Comuna 
Margina, judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Asigurarea spaţiului verde, cu 
scop recreativ şi ecologizant, 
într-o zonă intens poluată. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare  ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4212. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii 
lei pentru finanţarea unor 
lucrări de construire a unui 
bazin de înot la Liceul Teoretic 
Traian Vuia din oraşul Făget, 
judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale  PDL 

Asigurarea unui cadru favorabil 
pentru practicarea sportului în 
rândul tineretului 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

4213. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii 
lei pentru finanţarea unor 
lucrări de reabilitare cămine 
culturale în localităţile Bacova 
şi Silagiu, reabilitare Casa de 
cultură şi Biblioteca, oraşul 
Buziaş, judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectivele pentru care se 
solicită finanţare se află în stadii 
avansate de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
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finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4214. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii 
lei pentru finanţarea unor 
lucrări de reabilitare la Casa 
de cultură din oraşul Făget, 
judeţul Timiş. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
  

Obiectivul se află în stadiu 
avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
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în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4215. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
cu suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare la Casa de Cultură 
din Comuna Margina, judeţul 
Timis 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectivul se află în stadiu 
avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
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  publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4216. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută, se 
propune alocarea a 600 mii lei 
pentru finalizare amenajare de 
drumuri în comuna Libling, jud 
Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă 
al locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
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Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4217. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută, se 
propune alocpentru finalizare 
amenajare de 
drumuri comunale în comuna 
Boldur, jud Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru creşterea gradului de 
siguranţă al locuitorilor dinzonă, 
continuarea investiţiei 
realizată în proporţie de 60% 
este in perioda necesară. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1317 -

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4218. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii 
lei pentru reabilitarea termică a 
unui bloc de locuinţe sociale 
(str. Lugojului, nr. 25, 72, 
oraşul Făget, judeţul Timiş) şi 
a unui bloc ANL (str. D. 
Gladnei, nr. 1, oraşul Făget, 
judeţul Timiş). 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
 
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare  ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
  

Sprijinirea familiilor cu venituri 
reduse, care locuiesc într-un 
bloc de construcţie veche fără 
şarpantă. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
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specifice implementării 
programelor operaţionale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4219. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 700 mii lei pentru 
finalizare canalizare în 
localităţile Costei, Tipari-Paru, 
comuna Costei, jud. Timiş 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 
Continuare obiectiv de investiţii, 
realizat în proporţie de 15%. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1319 -

obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
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stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4220. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută, se 
propune alocarea a 700 mii lei 
pentru finalizare amenajare de 
drumuri comunale în comuna 
Boldur, jud Timiş. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
 Grupurile Parlamentare ale  PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru creşterea gradului de 
siguranţă al locuitorilor din 
zonă, continuarea investiţiei 
realizată în proporţie de 60% 
este imperiod necesară. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Romania la 2 martie 2012 
4221. Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea unor lucrări de 
construire a unui sediu de poliţie 
în oraşul Făget, judeţul Timiş. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
 
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Vechiul sediu va fi retrocedat şi 
nu există alte clădiri disponibile 
pentru a fi puse la dispoziţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4222. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei 
pentru construcţia unui Bloc ANL 
(str. Stadionului, nr. 1 bis, Oraşul 
Făget, judeţul Timiş) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Atragerea tineretului în zonă. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
  

completările ulterioare. 

Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit 
prevederilor alin. (1) al art. 43 
al Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4223. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitol 70.01 

Prevederea în Buget a sumei de 
6.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
reabilitarea clădire la obiectivul:  
Reabilitare  Casa de cultură 
„Emanoil Petruţ” în oraşul 
Mărăseşti, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4224. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
12.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind la 
obiectivul:  
„Modernizare străzi, amenajare 
locuri de parcare, trotuare, 
locuri de joacă pentru copii şi 
spaţii verzi în zona Cartier Str. 
Garoafei” în oraşul Mărăseşti, 
Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4225. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
8.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
reparaţie capitală clădire la 
obiectivul:  
 „Reparaţie capitală (anexe) la 
Stadionului orăşenesc 
Mărăseşti” în oraşul Mărăseşti, 
Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4226. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
6.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
reabilitarea la obiectivul:  
Reabilitare Parc „Joffre” în 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
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oraşul Mărăseşti, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4227. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
4.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
reabilitarea clădire la obiectivul:  
„Reabilitare bloc AEIV -
(locuinţe sociale)” în oraşul 
Mărăseşti, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4228. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
24.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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obiectivul:  
„Realizare blocuri de locuinţe 
pentru tineret -ANL” în oraşul 
Mărăseşti, Jud. Vrancea. 
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 

autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4229. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
24.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Realizare blocuri de pentru 
locuinţe sociale” în oraşul 
Mărăseşti, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4230. Anexa 3/15 Ministerul Prevederea în Buget a sumei de Susţinerea  financiară din Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

30.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
reabilitarea şi modernizarea 
obiectivului:  
„Modernizare  străzi : 
Independenţei, Democraţiei, 
Gheorghe Doja, Putnei, 
Holdelor, 24 Ianuarie, Răzoare, 
Plevnei, Islaz, Cartier Nou, 
Toporaşilor, Lalelelor, 
Zambilelor, Muncii, Luncii, 
Liliacului, Măgurei, Răscoalei, 
Crângului, Crinului, C.Coposu” 
în oraşul Mărăseşti, Jud. 
Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4231. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
24.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Realizare reţele de canalizare 
şi modernizare străzi : 
N.Pontes, I. Creanga, E. Petruţ, 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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M. Ignat” în oraşul Mărăseşti, 
Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4232. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
2.372 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Extindere reţele electrice de 
distribuire oraş Mărăşeşti” în 
oraşul Mărăseşti, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4233. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 

Prevederea în Buget a sumei de 
250 mii lei reprezentând 

Finalizarea investiţiei în anul 
2013 este necesară având în 

Se propune respingerea 
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Administraţiei Publice continuarea investiţiei la 
obiectivul: 
„Finalizare amenajare bază 
sportivă” în comuna Bilieşti, 
Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

vedere deficitul de spaţii pentru 
desfăşurare a procesului de 
învăţământ la nivelul Com. 
Bilieşti. 
Investiţie începută în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4234. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.800 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la 
obiectivul: 
„Finalizare investiţie canalizare 
şi staţie epurare” în comuna 
Bilieşti, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 

Finalizarea investiţiei în anul 
2013 este necesară având în 
vedere deficitul de spaţii pentru 
desfăşurare a procesului de 
învăţământ la nivelul Com. 
Bilieşti. 
Investiţie începută în anul 2010. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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4235. Anexa 3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
200 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Construire Remiză P.S.I. cu 
clădire post poliţie integrată” 
în comuna Bilieşti, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4236. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
30.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Asfaltare DJ 204G: Bilieşti – 
Răduleşti - Ciuşlea” în comuna 
Bilieşti, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4237. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Construire Cămin Cultural 
Comunal” în comuna Bilieşti, 
Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4238. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
50 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Amenajare pentru camping în 
Lunca Siretului” în comuna 
Bilieşti, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4239. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
2.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Modernizare drumuri 
comunale – 2,7 km” în comuna 
Bilieşti, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4240. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
100 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Dragare bălţi pişcicole pentru 
regularizarea cursului natural 
de apă la nivelul anului 1990” 
în comuna Bilieşti, Jud. Vrancea. 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4241. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
50 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Forare puţuri apă, de mare 
adâncime, pentru asigurare 
irigare islaz comunal” în 
comuna Bilieşti, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4242. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
150 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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obiectivul:  
„Extindere reţea apă potabilă” 
în comuna Bilieşti, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4243.  
 
 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 
 
Capitol Bugetar 50.00 
50.01/50.10/175 
Dezvoltarea durabila a 
silviculturii 
Extinderea suprafetei fondului 
forestier national 
si asigurarea integritatii 
acestuia; 
Imbunatatirea accesibilitatii 

Prevederea în Buget a sumei de 
50 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Creare perdele forestiere 
drumuri naţionale” în comuna 
Bilieşti, Jud. Vrancea. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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fondului forestier; 
Utilizarea durabila a resurselor 
cinegetice si 
conservarea biodiversitatii 

 

4244. Anexa 3/25/02 
MinisterulEducaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
500 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Reabilitare faţade şcoli şi 
grădiniţă” în comuna Bilieşti, 
Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4245. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
50 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Achiziţionare pubele publice 
pentru colectarea selectivă a 
gunoiului” în comuna Bilieşti, 
Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4246. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
100 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Instalare sistem video de 
monitorizare stradală” în 
comuna Bilieşti, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4247. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
500 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Reabilitare şcoală sat 
Ciuşlea” în comuna Garoafa, 
Jud. Vrancea. 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4248. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
200 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Construire Bază Sportivă Tip 
1” în comuna Garoafa, Jud. 
Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4249. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
18.023,502 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
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„Alimentare cu apă şi 
canalizare în satele Făurei, 
Garoafa, Precistanu, Bizigheşti 
şi Putna Seacă” în comuna 
Garoafa, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4250. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
8.847,195 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Modernizare drumuri interes 
local” în comuna Garoafa, Jud. 
Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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4251. Anexa 3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
55 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la 
obiectivul: 
„Finalizare investiţie 
construire Bază sportivă tip I” 
în comuna Moviliţa, Jud. 
Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Finalizarea investiţiei în anul 
2013 este necesară având în 
vedere deficitul de spaţii pentru 
desfăşurare a procesului de 
învăţământ la nivelul Com. 
Moviliţa. 
Investiţie începută în anul 2010. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4252. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
392 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Construire Cămin Cultural” în 
comuna Moviliţa, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de 
altă natură, la nivelul localităţii 
menţionate. 
De acest cămin cultural 
urmează să beneficieze 
întreaga comunitate locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

4253. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
40 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la 
obiectivul: 
„Finalizarea investiţiei pentru 
reabilitarea iluminatului 
public” în comuna Moviliţa, Jud. 
Vrancea. 
De Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Finalizarea investiţiei în anul 
2013 este necesară având în 
vedere asigurarea în condiţii 
normale a deplasărilor şi pentru 
limitarea actelor 
contravenţionale. 
Investiţie începută în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4254. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
7.338 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Staţie epurare, reţele 
colectoare şi canalizare” în 
comuna Răstoaca, Jud. Vrancea.
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4255. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
822 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Construire Bază Sportivă Tip 
1” în comuna Răstoaca, Jud. 
Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4256. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
974 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Modernizare drumuri interes 
local” în comuna Răstoaca, Jud. 
Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4257. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
150 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la 
obiectivul: 
„Finalizare investiţie 

Finalizarea investiţiei în anul 
2013 este necesară având în 
vedere zona inundabilă a zonei. 
Investiţie începută în anul 2010. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
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amenajare podeţe tubulare” în 
comuna Răstoaca, Jud. Vrancea.
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4258. Anexa nr.3/13  
SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Capitol Bugetar 67.01 Lacasuri 
de cult 

Prevederea în Buget a sumei de 
250 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Amenajare cimitir comunal” 
în comuna Răstoaca, Jud. 
Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4259. Anexa 3/15 Ministerul Prevederea în Buget a sumei de Susţinerea  financiară din Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

250 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Amenajare piaţă 
agroalimentară şi dispensar 
sanitar veterinar” în comuna 
Răstoaca, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4260. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.220 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Sistem integrat management 
al deşeurilor” în comuna 
Răstoaca, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
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Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

4261. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
618,17 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Modernizare bază sportivă 
Stadion Comunal” în comuna 
Vulturu, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4262. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
35.858,973 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Staţie epurare, reţele 
colectoare şi canalizare” în 
comuna Vulturu, Jud. Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4263. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
14.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Modernizare drumuri interes 
local” în comuna Vulturu, Jud. 
Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4264. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.220 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Sistem integrat management 
al deşeurilor” în comuna 
Vulturu, Jud. Vrancea. 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4265. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
873,604 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Construire locuinţe pentru 
tineri - ANL” în comuna Vulturu, 
Jud. Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4266. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

Prevederea în Buget a sumei de 
517,401 mii lei reprezentând 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 

Se propune respingerea 
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siAdministraţiei Publice realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Construire sediu C.L.S.U. – 
Comitet local pentru situaţii de 
urgenţă” în comuna Vulturu, 
Jud. Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4267. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
7.338 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Staţie epurare, reţele 
colectoare şi canalizare” în 
comuna Suraia, Jud. Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

4268. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
14.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Modernizare drumuri interes 
local” în comuna Suraia, Jud. 
Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4269. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
10.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Infiinţare centru civic 
comunal” în comuna Suraia, 
Jud. Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4270. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
2.000 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la 
obiectivul: 
„Finalizare investiţie 
amenajare sală sport” în 
comuna Suraia, Jud. Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Finalizarea investiţiei în anul 
2013 este necesară având în 
vedere utilizarea ei de către 
elevii din zonă. 
Investiţie începută în anul 2010. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4271. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
900 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Modernizare drumuri interes 
local - Jorăşti, Vînători, 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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Petreşti şi Mirceştii Noi” în 
comuna Vînători, Jud. Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4272. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Înfiinţare distribuţie gaze 
naturale - Jorăşti, Vînători” în 
comuna Vînători, Jud. Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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4273. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
850 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Extindere reţea alimentare cu 
apă - Jorăşti” în comuna 
Vînători, Jud. Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4274. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
850 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Staţie epurare, reţele 
colectoare canalizare - Jorăşti” 
în comuna Vînători, Jud. 
Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4275. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
850 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Staţie epurare, reţele 
colectoare canalizare – 
Petreşti şi Vînători” în comuna 
Vînători, Jud. Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4276. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
siAdministraţiei Publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
850 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Extindere reţea electricată” în 
comuna Vînători, Jud. Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită 
imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din 
fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 
 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4277. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 12.412 mii lei 
pentru continuarea lucrarilor la 
domeniul schiabil Poiana Brasov. 
Lucrari contractate de Primaria 
Brasov.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Lucrarile sunt in intarziere si se 
impune finalizarea in vederea 
organizarii in conditii optime a 
FOTE din februarie 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
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stabilite pe destinaţiile din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 
 

4278. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 1.226 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 
continuarea programului de 
reabilitare termina a blocurilor de 
locuit in Municipiul Brasov.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Suma solicitata reprezinta 
contributia de la Bugetul de Stat 
necesara realizarii acestui 
program. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
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Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 
 

4279. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 1.300 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 
finalizarea obiectivului de 
investitii interconexiunea retelei 
de transport apa fierbinte zina 
Nord din Municipiul Brasov.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
Rurale deoarece Primaria 
Brasov nu dispune de resursele 
financiare necesare. In anul 
2012 in urma rectificarii 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1358 -

protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

4280. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 3.600 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 
finalizarea obiectivului de 
investitii racordarea centralelor 
termice zona Nord din Municipiul 
Brasov.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
Rurale deoarece Primaria 
Brasov nu dispune de resursele 
financiare necesare. In anul 
2012 in urma rectificarii 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 

4281. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 844,6 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 
finalizarea construirii salii de 
sport la Scoala Generala 1 
 
 
Autori: Comisia pentru 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
Rurale deoarece Primaria 
Brasov nu dispune de resursele 
financiare necesare. In anul 
2012 in urma rectificarii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

respective

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

4282. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 844,6 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 
finalizarea construirii salii de 
sport la Scoala Generala 13 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
Rurale deoarece Primaria 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Brasov nu dispune de resursele 
financiare necesare. In anul 
2012 in urma rectificarii 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

4283. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Se solicita suma de 844,6 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Administratiei Publice finalizarea construirii salii de 
sport la Scoala Generala 31 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Administratiei si Dezvoltarii 
Rurale deoarece Primaria 
Brasov nu dispune de resursele 
financiare necesare. In anul 
2012 in urma rectificarii 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

4284. Anexa 3/15/02 Ministerul Se solicita suma de 400 mii lei Se impune finalizarea acestor Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

necesara Primariei Brasov pentru 
lucrari de reabilitare la Scoala 
Generala 15. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
Rurale deoarece Primaria 
Brasov nu dispune de resursele 
financiare necesare. In anul 
2012 in urma rectificarii 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

4285. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 844,6 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 
construirea salii de sport la 
Scoala Generala 30. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 

Se impune construirea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
Rurale deoarece Primaria 
Brasov nu dispune de resursele 
financiare necesare. In anul 
2012 in urma rectificarii 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

4286. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 3000 mii lei 
necesara Primariei Orasului 
Rupea pentru finalizarea 
lucrarilor la Cetatea Rupea.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
deoarece Primaria Rupea nu 
dispune de resursele financiare 
necesare. In anul 2012 in urma 
rectificarii bugetare sursele au 
fost diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
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Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

4287. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 600 mii lei 
necesara Primariei Orasului 
Rupea pentru finalizarea 
lucrarilor la Casa de Cultura 
Rupea.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
deoarece Primaria Rupea nu 
dispune de resursele financiare 
necesare. In anul 2012 in urma 
rectificarii bugetare sursele au 
fost diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

4288. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 6.300 mii lei 
necesara Primariei Orasului 
Rupea pentru realizarea lucrarilor 
de canalizare.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
deoarece Primaria Rupea nu 
dispune de resursele financiare 
necesare. In anul 2012 in urma 
rectificarii bugetare sursele au 
fost diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4289. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 600 mii lei 
necesara Primariei Comunei 
Tǎrlungeni pentru realizarea 
lucrarilor de canalizare.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
deoarece Primaria Tǎrlungeni 
nu dispune de resursele 
financiare necesare. In anul 
2012 in urma rectificarii 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
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uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
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administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4290. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 2000 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 
realizarea lucrarilor de canalizare 
in cartierul Stupini.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
deoarece Primaria Brasov nu 
dispune de resursele financiare 
necesare. In anul 2012 in urma 
rectificarii bugetare sursele au 
fost diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
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sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4291. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 1500 mii lei 
necesara Primariei Brasov pentru 
realizarea lucrarilor de canalizare 
in cartierul Bartolomeu.  

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Administratiei si Dezvoltarii 
deoarece Primaria Brasov nu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

dispune de resursele financiare 
necesare. In anul 2012 in urma 
rectificarii bugetare sursele au 
fost diminuate semnificativ. 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4292. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita majorarea sumei 
pentru reabilitarea termica a 
cladirilor de locuit cu 60.000 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   

Suma este necesara pentru 
continuarea reabilitarilor termice 
a blocurilor în vederea 
continuarii acestui program ce a 
fost întrerupt în 2012 în urma 
rectificarii bugetare.  
Autoritatile locale în momentul 
de fata sunt în imposibilitarea 
de a continua acest program 
deoarece Guvernul a sistat 
alocarea sumelor care potrivit 
legii trebuiesc asigurate de 
Guvern. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
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Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa: majorarea bugetului de 
stat, Anexa 1. 

pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 

4293. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 6.648 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: 
modernizare străzi comunale 
Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud.  
 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 
 
 

credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

4294. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului: Alimentare cu 
energie electrică grup case-43 
case Domneşti MĂRIŞELU 
judeţul Bistriţa-Năsăud  
Suma 400 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4295. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului: Alimentare cu apă, 
sat Neteni, Mărişelu, judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
Suma 600 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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Totodata, deficitul bugetar 
este stabilit impreuna cu 
institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

4296. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului: Amenajare „Trotuar 
în satul Domneşti”, MĂRIŞELU 
judeţul Bistriţa-Năsăud 
Suma 500 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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4297. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului: canalizare, staţie 
epurare şi alimentare cu apă 
Poiana Ilvei judeţul Bistriţa-
Năsăud 
Suma 1.640 mil lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
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anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4298. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
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Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

obiectivului: Extinderea şi 
modernizarea sediului Primăriei 
cu garaj şi grupuri sanitare – 
Silivaşu de Câmpie Ilvei judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
Suma 356 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de 
cheltuieli.Totodata, sursa de 
finantare nu poate fi avuta in 
vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4299. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului: Reabilitarea 
iluminatului public, Silivaşu de 
Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud  
Suma 135 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1381 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4300. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului: Achitarea c.v. totale 
a SF Masura 125 SILIVAŞU DE 
CÂMPIE judeţul Bistriţa-Năsăud  
Suma 59 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Fondurile externe 
neramburabile se alocă şi se 
derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4301. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului: Reabilitare Cămin 
Cultural Tiha Bârgăului judeţul 
Bistriţa-Năsăud  
Suma de 800 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
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întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4302. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului: Refacere podeţ în 
loc.Uriu judeţul Bistriţa-Năsăud  
Suma 50 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4303. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare dispensar 
comunal, Urmeniş judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
 
Suma 70 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4304. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
realizarea obiectivului reparaţie 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1385 -

Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

capitală Cămin Cultural Fanate 
judeţul Bistriţa-Năsăud 
Suma 80 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1386 -

alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1387 -

Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1388 -

cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1389 -

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4305. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului Canalizare şi staţie 
de epurare în loc. Urmeniş 
judeţul Bistriţa-Năsăud 
Suma 350 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1390 -

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4306. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1391 -

şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului extindere reţea 
electrică într-un grup de case, 
Urmeniş judeţul Bistriţa-Năsăud 
Suma 80 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4307. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului Modernizare strada 
Valea Tiblesului si acces pietonal 
pe Coasta, Zagra judeţul Bistriţa-
Năsăud 
Suma 1.193 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1392 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

4308. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului Reabilitarea bloc de 
locuinte cu 8 apartamente loc. 
Zagra judetul Bistrita-Nasaud 
Suma 356 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1393 -

Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

4309. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului alimentare cu energie 
electrica grup case zona Podee, 
Poienile Zagrei judetul Bistrita-
Nasaud 
Suma 40 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4310. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului Asfaltare strada 
principala loc. Zagra judetul 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1394 -

publice Bistrita-Nasaud 
Suma 200 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Publice   
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4311. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului Proiect construire 
Camin Cultural Alunisul, Zagra 
judetul Bistrita-Nasaud 
- suma 120.mii lei 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1395 -

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4312. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului Proiect reabilitare 
Camin Cultural Poienile Zagrei 
judetul Bistrita-Nasaud 
Suma 600 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
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Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4313. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului Proiect alimentare cu 
apa Zagra, Poienile Zagrei si 
Suplai, judetul Bistrita Nasaud 
- suma 400 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4314. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului Constructie Baza 
Sportiva Multifunctionala in 
comuna Spermezeu judetul 
Bistrita Nasaud 
Suma – 425 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
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Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4315. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului Alim. cu apă sat 
Lelesti-Corabia, comuna Ciceu 
Mihaiesti, judetul Bistrita-Nasaud 
– 3.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
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cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4316. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului Pod din beton armat 
peste Valea Sieului in localitatea 
Sieut comuna Sieut, judetul 
Bistrita-Nasaud – 72 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4317. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului Amenajare teren de 
sport Teaca, judetul Bistrita-

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
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publice Nasaud  
– 580 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4318. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului Constructie baza 
sportiva comuna Chiuza, judetul 
Bistrita-Nasaud  
‐ 350 mii lei 
‐  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4319. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru realizarea 
obiectivului Construcţie baza 
sportiva comuna Josenii 
Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud 
- 500 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4320. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Derularea Programului Sali 
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Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Publice pentru realizarea 
obiectivului Construcţie sala de 
sport comuna Sieu, judetul 
Bistrita-Nasaud 800 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Romania la 2 martie 2012 
4321. Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 70 mii lei pentru 
reparaţii capitale şi amenajare 
poduri la străzile principale,  
com. Silivaşu de Câmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investiţie.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4322. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 70 mii lei pentru 
pietruire drumuri de acces la 
proprietăţile agricole, com. 
Silivaşu de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Obiectiv nou de investiţie.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 

credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
leiTotodata, sursa de 
finantare nu poate fi avuta in 
vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4323. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 610 mii lei pentru 
asfaltare drum comunal 38, sat 
Dumbrăviţa, com. Spermezeu, 
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
asfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate.  
 
.  Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

4324. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 400 mii lei pentru 
pietruiri drumuri comunale şi 
reparaţii poduri în satele 
Urmeniş, Şopteriu, Scoabe, 
Fânaţe, com. Urmeniş, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
asfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4325. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
extindere reţea apă potabilă în 
satele Urmeniş şi Şopteriu, com. 
Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
asfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4326. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 287 mii lei pentru 
extindere reţea apă canal – 
Brujeni – Prundu Bârgăului, com. 
Prundu Bârgăului, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
asfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4327. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 800 
mii lei pentru aducţiune apa + 
canalizare în satele Miceştii de 
Câmpie, Visuia, Fântâniţa, com. 
Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv nou de investiţie.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
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protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
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proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4328. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 250 mii lei pentru reţea 
apa şi canalizarea, studiu de 
fezabilitate în satele Şopteriu şi 
Delureni, com. Urmeniş, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
asfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1415 -

Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
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intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4329. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 200 
mii lei pentru reabilitare cămin 
cultural în satele Miceştii de 
Câmpie, Visuia, Fântâniţa, com. 
Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv esenţial pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4330. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
pietruire drumuri Miceştii de 
Câmpie; Visuia Fântâniţa, com. 
Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 

Obiectiv nou de investiţie.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
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Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
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intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4331. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
1500 mii lei pentru asfaltare drum 
comunal 21-21 A, com. Miceştii 
de Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investiţie.  
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
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coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4332. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1400 mii lei pentru 
modernizare/ asfaltare drum 
comunal – Susenii Bârgăului, 2 
km, com. Prundu Bârgăului, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
asfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4333. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 900 mii lei pentru 
modernizare/ asfaltare drum 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
asfel încât locuitorii acestei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
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Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

comunal – Valea Ciorii, 1,6 km, 
com. Prundu Bârgăului, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Romania la 2 martie 2012 
4334. Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1100 mii lei pentru 
modernizare/ asfaltare drum 
comunal Brujeni II, 1, 4 km, com. 
Prundu Bârgăului, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
asfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
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pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4335. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 70 mii lei pentru 
reparaţii capitale şi amenajare 
poduri la străzile principale,  
com. Silivaşu de Câmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 

Obiectiv nou de investiţie.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4336. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 70 mii lei pentru 
pietruire drumuri de acces la 
proprietăţile agricole, com. 
Silivaşu de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 

Obiectiv nou de investiţie  
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1430 -

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4337. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 610 mii lei pentru 
asfaltare drum comunal 38, sat 
Dumbrăviţa, com. Spermezeu, 
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
asfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4338. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 400 mii lei pentru 
pietruiri drumuri comunale şi 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
asfel încât locuitorii acestei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
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Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

reparaţii poduri în satele 
Urmeniş, Şopteriu, Scoabe, 
Fânaţe, com. Urmeniş, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4339. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
extindere reţea apă potabilă în 
satele Urmeniş şi Şopteriu,  
com. Urmeniş, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
asfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4340. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 287 mii lei pentru 
extindere reţea apă canal – 
Brujeni – Prundu Bârgăului, com. 
Prundu Bârgăului, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
asfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate.  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1437 -

publice locale.

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4341. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 800 
mii lei pentru aducţiune apa + 
canalizare în satele Miceştii de 
Câmpie, Visuia, Fântâniţa, com. 
Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Obiectiv nou de investiţie.  
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

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

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
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cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4342. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 250 mii lei pentru reţea 
apa şi canalizarea, studiu de 
fezabilitate în satele Şopteriu şi 
Delureni, com. Urmeniş, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
asfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
Amendament admis de Comisia 
pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4343. Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 200 
mii lei pentru reabilitare cămin 
cultural în satele Miceştii de 
Câmpie, Visuia, Fântâniţa, com. 
Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1441 -

Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4344. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
extindere reţea electrică şi 
iluminare publică în satele Valea 
Mare, Coşeriu, com. Urmeniş, 
jud. Bistriţa-Năsăud 
 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
asfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
întrucât: 

Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4345. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Afacerilor 
Interne cu suma de 400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: 
Proiect reabilitare anexa Primaria 
Zagra, judetul Bistrita Nasaud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban   
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1443 -

Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,   
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţării investiţiilor strategice 
 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1444 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4346. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice cu suma  
de 6.648 mii lei  
pentru realizarea obiectivului:  
modernizare strazi comunale  
Maieru judetul Bistrita Nasaud 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin  
asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1445 -

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1446 -

acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

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

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1447 -

anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4347. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului: Studiu  

Modernizarea zonelor rurale 
prin  
asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1448 -

fezabilitate pentru construire 
retele  
de canalizare si statie de epurare 
in satele Matei si Corvinesti 
judetul  
Bistrita Nasaud  
Suma 7.913 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4348. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului: Drum  
comunal Magurele-Jeica judetul  
Bistrita Nasaud  
Suma 8.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 



 
 
Nr. 
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nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4349. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului: Baza  
sportiva Mariselu judetul Bistrita  
Nasaud  
Suma 400 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 



 
 
Nr. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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4350. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului: 
Alimentare  
cu energie electrica grup case-43 
case Domnesti MARISELU 
judetul  
Bistrita Nasaud  
Suma 400 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 

Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4351. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Publice pentru  
realizarea obiectivului: 
Alimentare  
cu apa sat Neteni,Mariselu 
judetul  
Bistrita Nasaud  
Suma 600 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
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crt. 
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119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4352. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului: 
Amenajare  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
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„Trotuar in satul Domnesti”  
MARISELU judetul Bistrita 
Nasaud  
Suma 500 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4353. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului: 
Canalizare,  
statie epurare si alimentare cu  
apaPoiana Ilvei judetul Bistrita  
Nasaud- suma 1.640 mil lei 
realizarea obiectivului. 
Alimentare  
cu apa a com. Poiana Ilvei 
judetul  
Bistrita-Nasaud  
-suma 68 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1456 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1457 -

Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4354. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului. 
Extinderea  
si modernizarea sediului 
Primariei  
cu garaj si grupuri sanitare-
Silivasu  
de Campie Ilvei judetul Bistrita 
Nasaud  
- suma 356 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4355. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  

Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1458 -

şi Administraţiei Publice Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului 
Reabilitarea  
iluminatului public, Silivasu de  
Campie, judetul Bistrita-Nasaud  
-suma 135 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

întrucât:

Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4356. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru realizarea 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  

Fondurile externe 
neramburabile se alocă şi se 
derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1459 -

obiectivului Achitarea  
c.v. totale a SF Masura 125  
SILIVASU DE CAMPIE judetul  
Bistrita-Nasaud  
- Suma  59 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4357. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului Reabilitare 
Camin Cultural Tiha Bargaului  
judetul Bistrita-Nasaud  
- suma de 800 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1460 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4358. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului 
Modernizare  
drum comunal Urmenis-Sopteriu  
judetul Bistrita-Nasaud  
-suma 300 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1461 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţării investiţiilor strategice 
 

ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1462 -

propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4359. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului: Asfaltare  
drum comunal Ilisua-Hamasu  
Ciceului judetul Bistrita-Nasaud 
3,6  
km- proiect depus pe masura 
322  
si nefinantat  
-suma 4.400 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1463 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1464 -

lei

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

 
4360. Anexa nr. 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului: Refacere  
podet in loc. Uriu judetul 
BistritaNasaud    
-suma 50 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 



 
 
Nr. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4361. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice cu suma  
600 mii lei pentru realizarea  
obiectivului Asfaltare strazi,  
modernizare camin, Urmenis,  
judetul Bistrita-Nasaud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1466 -

judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4362. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice cu suma  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  

Fondurile externe 
neramburabile se alocă şi se 
derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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de 125mii lei pentru realizarea  
obiectivului Studiu de fezabilitate 
masura 125,Urmenis judetul  
Bistrita-Nasaud    
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4363. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice suma de  
400 mii lei pentru realizarea  
obiectivului Pietruire strazi  
comunale, Urmenis judetul 
BistritaNasaud    
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1469 -

nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4364. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului Reabilitare 
dispensar comunal, Urmenis  
judetul Bistrita-Nasaud    
- suma 70 mii lei 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4365. Anexa nr. 3/15 Se propune suplimentarea  Modernizarea zonelor rurale Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului: reparatie  
capitala Camin Cultural Fanate  
judetul Bistrita-Nasaud    
- suma 80 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

amendamentului întrucât: 

Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
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cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4366. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:. Reparatie 
Monumentul Eroilor Urmenis  
judetul Bistrita-Nasaud    
- suma de 40 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4367. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:. 
Canalizare  
si statie de epurare in loc. 
Urmenis  
judetul Bistrita-Nasaud    
- suma 350 mii lei 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
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proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4368. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:.extinderea 
retea electrica intr-un grup de  
case, Urmenis judetul 
BistritaNasaud    
- suma 80 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
întrucât: 

Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
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protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4369. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea  
obiectivului:.Modernizare strada  
Valea Tiblesului si acces pietonal 
pe Coasta, Zagra judetul 
BistritaNasaud    
- Suma 1.193 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
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coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4370. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea 
obiectivului:.Reabilitarea  
bloc de locuinte cu 8 
apartamente  
loc.Zagra judetul Bistrita-Nasaud   
- suma 356 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  

Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 
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Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4371. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:.limentare 
cu  
energie electrica grup case zona  
Podee, Poienile Zagrei judetul  
Bistrita-Nasaud    
-suma 40 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 

Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
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stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4372. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:.. Asfaltare 
strada principala loc. Zagra 
judetul  
Bistrita-Nasaud    
- suma 200 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4373. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:.Proiect  
reabilitare Camin Cultural 
Poienile  
Zagrei judetul Bistrita-Nasaud    
- suma 600 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4374. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:.Proiect  
construire Camin Cultural  
Alunisul,Zagra judetul 
BistritaNasaud    
- suma 120.mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4375. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:.Proiect  
alimentare cu apa Zagra, 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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Poienile  
Zagrei si Suplai, judetul Bistrita  
Nasaud  
- suma 400 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4376. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:.Asfaltare  
DC 31 B SIEU MAGHERUS  
judetul Bistrita Nasaud  
Suma – 1.800.mii  lei  
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4377. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:.Asfaltare  
DC 38,Spermezeu judetul Bistrita 
Nasaud  
Suma – 800. mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1487 -

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4378. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea 
obiectivului:.Constructie  
Baza Sportiva Multifunctionala in 
comuna Spermezeu judetul 
Bistrita  
Nasaud  
Suma – 425.mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4379. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului  Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Publice pentru  
realizarea obiectivului:  
Alimentare cu apa a comunei 
Budesti, satele Budesti, Budesti 
– 
Fanate, Tagu si Tagsoru, judetul  
Bistrita-Nasaud 86.000 mii lei   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
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este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4380. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului  Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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Alimentare cu apa a comunei  
Ciceu Giurgesti, judetul 
BistritaNasaud -42.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4381. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului  Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:  
Alimentare cu apă a comunei  
Negrilesti, judetul Bistrita-Nasaud
-28.000 mii lei 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
  
 

dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4382. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului  Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:  
Alim. cu apă sat Lelesti-Corabia,  
comuna Ciceu Mihaiesti, judetul  
Bistrita-Nasaud,  – 3.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4383. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului  Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:  
Sistem de canalizare si statie de  
epurare Lechinta, comuna  
Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud 
- 1.516 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
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finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4384. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului  Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:  
Canalizare sat Milas, comuna   
Milas, judetul Bistrita-Nasaud –  
500 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

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

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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4385. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului  Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:  
Modernizare si reabilitare baza  
sportiva comuna Prundu 
Bargaului,  
judetul Bistrita-Nasaud  -469.mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4386. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului  Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:  
Reparatii capitale si reparatii a  
doua poduri de pe Bistrita  
Ardeleana si un pod peste raul  
Secu, comuna Prundu Bargaului, 
judetul Bistrita-Nasaud  – 152. 
mii  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

Totodata, sursa de finantare 
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lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţării investiţiilor strategice 
 

nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4387. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului  Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:  
Pod din beton armat peste Valea 
Sieului in localitatea Sieut 
comuna  
Sieut, judetul Bistrita-Nasaud  - 
72  
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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din Camera Deputaţilor şi Senat Romania la 2 martie 2012 
4388. Anexa nr. 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului  Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:  
Constructie baza sportiva 
comuna  
Lesu, judetul Bistrita-Nasaud  - 
467  
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4389. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului  Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:  
Amenajare teren de sport Teaca  
,judetul Bistrita-Nasaud  – 580 
mii  
lei 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4390. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului  Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:  
Constructie baza sportiva 
comuna  
Feldru ,judetul Bistrita-Nasaud - 
466 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Romania la 2 martie 2012 
4391. Anexa nr. 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului  Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:  
Constructie baza sportiva 
comuna  
Chiuza,judetul Bistrita-Nasaud –  
350 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4392. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului  Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:  
Constructie baza sportiva 
comuna Josenii Bargaului, 
judetul Bistrita Nasaud -500 mii 
lei 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4393. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului  Ministerul Dezvoltarii  
Regionale si Administraţiei 
Publice pentru  
realizarea obiectivului:  
Construire sala de sport comuna  
Sieu, judetul Bistrita-Nasaud -
800  
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii  
corespunzatoare standardelor  
de calitate din comunitatile  
urbane si reducerea decalajului  
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
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cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4394. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru  
pietruire drumuri Miceştii de  
Câmpie; Visuia Fântâniţa,  
com. Miceştii de Câmpie, jud.  
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4395. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
1500 mii lei pentru asfaltare  
drum comunal 21-21 A, com.  

Obiectiv nou de investiţie 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
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Miceştii de Câmpie, jud.  
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4396. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1400 mii lei pentru  
modernizare / asfaltare drum  
comunal – Susenii Bârgăului, 2  
km, com. Prundu Bârgăului,  
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei,  
asfel încât locuitorii acestei  
comune să beneficieze de  
condiţii de viaţă civilizate. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1509 -

administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţării investiţiilor strategice credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4397. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 900 mii lei pentru  
modernizare / asfaltare drum  
comunal – Valea Ciorii, 1,6 km,  
com. Prundu Bârgăului, jud.  
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei,  
asfel încât locuitorii acestei  
comune să beneficieze de  
condiţii de viaţă civilizate. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4398. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1100 mii lei pentru  
modernizare / asfaltare drum  
comunal Brujeni II, 1,4 km,  
com. Prundu Bârgăului, jud.  
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma prevăzută este ne pentru 
finalizarea investiţiei,  
asfel încât locuitorii acestei  
comune să beneficieze de  
condiţii de viaţă civilizate. 
cesară  
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1514 -

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4399. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 70 mii lei pentru  
reparaţii capitale şi amenajare  
poduri la străzile principale,  
com. Silivaşu de Câmpie, jud.  
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4400. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 70 mii lei pentru  
pietruire drumuri de acces la  
proprietăţile agricole, com.  

Obiectiv nou de investiţie 
 
. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Silivaşu de Câmpie, jud.  
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4401. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 610 mii lei pentru  
asfaltare drum comunal 38, sat  
Dumbrăviţa, com. Spermezeu,  
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei,  
asfel încât locuitorii acestei  
comune să beneficieze de  
condiţii de viaţă civilizate. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4402. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 400 mii lei pentru  
pietruiri drumuri comunale şi  
reparaţii poduri în satele  
Urmeniş, Şopteriu, Scoabe,  
Fânaţe, com. Urmeniş, jud.  
Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei,  
asfel încât locuitorii acestei  
comune să beneficieze de  
condiţii de viaţă civilizate. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
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nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

 
4403. Anexa nr. 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru  
extindere reţea apă potabilă în  
satele Urmeniş şi Şopteriu,  
com. Urmeniş, jud. 
BistriţaNăsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei,  
asfel încât locuitorii acestei  
comune să beneficieze de  
condiţii de viaţă civilizate. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
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stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4404. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 287 mii lei pentru  
extindere reţea apă canal –  
Bujeni – Prundu Bârgăului,  
com. Prundu Bârgăului, jud.  
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei,  
asfel încât locuitorii acestei  
comune să beneficieze de  
condiţii de viaţă civilizate. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
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Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4405. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
800 mii lei pentru aducţiune  
apa + canalizare în satele  
Miceştii de Câmpie, Visuia,  
Fântâniţa, com. Miceştii de  
Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
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cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4406. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 250 mii lei pentru  
reţea apa şi canalizarea, studiu  
de fezabilitate în satele  
Şopteriu şi Delureni, com.  
Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei,  
asfel încât locuitorii acestei  
comune să beneficieze de  
condiţii de viaţă civilizate. 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4407. Anexa 3/15 Se propune suplimentarea Existenta dificultatilor financiare Fondurile aferente 
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Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

bugetului cu suma de 886,10 mii 
lei pentru : 
-Finantare proiecte multianuale in 
curs de desfasurare si proiecte 
cu finantare nerambursabila 
  -Finantarea proiectului 
Reabilitare str.Isaccei din 
Mun.Tulcea”. 
-Finantarea proiectului Aparare 
de mal , str.Orizontului   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cu care se confrunta 
administratia locala 
Municipiului Tulcea ,pt 
derularea proiectelor in curs si a 
proiectelor cu finantare 
nerambursabila 
 
Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
. 

instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4408. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 18.000 mii 
lei pentru plata energie termica 
livrata populatiei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

        Dificultati financiare 
Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4409. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 3.283.514 
lei pentru extindere si 
modernizare alimentare cu apa 
potabila in  loc.alitatea Sarinasuf-
Colina,Com.Murighiol, judet 
Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Investii in derulare cu finantare 
externa 
Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
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finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4410. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 3.500.842 
lei pentru executie sistem 
canalizare si statie epurare 
loc.Sarinasuf 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investii in derulare cu  
finantare externa 
Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
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potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
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coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4411. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2.523.636 
lei pentru executie sistem 
canalizare si statie epurare 
loc.Colina 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investii in derulare cu finantare 
externa 
Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
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credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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4412. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 18.924 mii 
lei pentru : 
-Modernizare si reabilitare 
strazi,loc.Neatarnarea 
-Construire parcuri in 
com.Beidaut 
-Amenajare terenuri sport in 
com.Beidaut 
-Realizare canalizare si statie 
epurare Sarighiol de Deal 
-Reparatie capitala-Camin 
Cultural Beidaut 
-Reparatie capitala-sediu 
Primarie Beidaut 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lipsa sursa finantare 
Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
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pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4413. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 550 mii lei 
pentru primaria CA Rosetti 
-Cheltuieli de personal 
-Cheltuieli 
intretinere(energie,telefon,furnitur

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1537 -

i,internet) 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4414. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 295000 mii lei  
pentru primaria Valea Teilor 
-Construire baza sportiva de tip II 
-Construire sediu Posta si 
Farmacie 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
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cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4415. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1200 mii 
lei-Modernizare drumuri stradale 
localitatea Hamcearca 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1539 -

Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4416. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

 Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 645 mii lei 
-Lucrari renovare Scoala Nifon, 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
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Loc. Hamcearca  
-RK anexe culte Hamcearca 
-Infiintare Piata Agroalimentara 
Nifon 
-Infiintare parc joaca copii Nifon 
-Reabilitare termica si inlocuire 
instalatie electrica biblioteca 
comunala Hamcearca 
-Lucrari de inlocuit acoperis si 
doua corpuri de cladire scoala 
Hamcearca 
-Ifiintare parc(loc de joaca 
pt.copii) Balabancea 
-Reabilitare imprejmuire 
gard(camin cultural)Balabancea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

investiţiilor strategice 
 

finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4417. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

  Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma  3.600 mii lei  
pentru asfaltare drumuri 
comunale pietruite, Primăria 
Ostrov  
Autori: Comisia pentru 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4418. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma  70 mii lei 
pentru reambulare topografica 
ambulare topografica, Ostrov 
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
 Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
Suma prevăzuta pentru anul 
2013 pentru finantarea 
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Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

elaborarii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice 
generale si a regulamentelor 
locale de urbanism  este in 
pozitie absoluta şi se 
detaliază pe obiective de 
investiţii de către ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4419. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 70 mii lei 
pentru reactualizare Plan 
Urbanistic General, Ostrov 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Suma prevăzuta pentru anul 
2013 pentru finantarea 
elaborarii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice 
generale si a regulamentelor 
locale de urbanism  este in 
pozitie absoluta şi se 
detaliază pe obiective de 
investiţii de către ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor 
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protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4420. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 100mii lei 
pentru modernizare,reabilitare si 
dotare unitati scolare+executie, 
Ostrov 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de 
cheltuieTotodata, sursa de 
finantare nu poate fi avuta in 
vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4421. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
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şi Administraţiei Publice pentru forare puţ apa potabila, 
Ostrov 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4422. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 900 mii  lei 
pentru reabilitare camin cultural 
Ostrov 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
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de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4423. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma      3.000.mii  
lei pentru  extindere retea de 
canalizare , localitatea Niculiţel 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1547 -

Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
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administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4424. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma        Se 
propune suplimentarea bugetului 
cu suma      817 mii lei-Baza 
sportiva multifunctionala model 
tip II, localitatea Dăeni, jud. 
Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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din Camera Deputaţilor şi Senat conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4425. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

  Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma         618 mii 
lei-amenajare spatii verzi, loc 
Dăeni  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4426. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma        20784 mii 
lei  pentru reabilitare si 
modernizare strazi-extindere 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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loc.Daeni 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4427. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma           11560 
mii lei pentru dezvolttarea 
infrastructurii,imbunatatirea 
serviciilor de baza si punerea in 
valoare a mostenirii culturale in 
comuna Daeni 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4428. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma  
52.438.750 lei pentru 
modernizare si reabilitarea 
strazilor,trotuarelor si scuarurulor 
din orasul Macin 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4429. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

  Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma  
7.700.000 lei pentru reabilitarea 
bransamentelor si contorizarea 
apei, oraş Măcin  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
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proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4430. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

  Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma             700 
.mii lei pentru  modernizarea si 
reabilitarea Stadionului 
Tineretului 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4431. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma  
1.200.mii lei pentru Extinderea 
retelei de apa si canalizare in 
orasul Macin 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
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De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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4432. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

   Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma  
1.828 miileipentru reabilitarea 
sistemului de iluminat public 
existent, Măcin  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si sTotodata, 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4433. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

   Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma  
500. mii  lei”Construire miniport 
Macin”, oras Măcin  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Finantare din fonduri 
UE,bugetul de stat si  
bugetul local 
Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4434. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

   Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma  
800 mii lei  pentru reabilitare 
Parcul Tineretului oras Macin 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finantare din fonduri 
UE,bugetul de stat si    bugetul 
local 
Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4435. Anexa 3/15     Se propune suplimentarea Finantare din fonduri Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

bugetului cu suma   de  100.mii 
lei pentru plantare pompi pe 
strazile orasului Macin 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

UE,bugetul de stat si bugetul 
local 
Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 
 
 

întrucât: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4436. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

  Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma  
1.250mii lei pentru Alimentare cu 
apa Trestenic”, primaria Nalbant 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4437. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

  Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma  
1254,3 mii  lei”Centru de zi 
Nalbant” 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
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coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4438. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

   Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma  
640.mii lei pentru pietruire drum 
comunal Nalbant-Trestenic 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4439. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 

  Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma  

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1567 -

şi Administraţiei Publice 1.429,65 mii lei”Drumuri 
interioare Nalbant 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1568 -

subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4440. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

  Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma  
1.873.152 lei pentru alimentare 
cu apa si canalizare Nalbant 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1570 -

bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4441. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

    Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 130.mii  lei 
pentru extindere alimentare cu 
apa si puţ forat in loc.N.Balcescu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1572 -

administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4442. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

    Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma   de  200.mii 
lei pentru  indiguire in parte de 
Nord a satului N. Bălcescu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4443. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

  Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma  
6.234.674 lei pentru extinderea 
retelei publice de apa uzata in 
loc.Luncavita 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4444. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

   Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma  
327,782  mii lei  pentru 
modernizare alimentare cu apa  
loc. Rachelu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
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privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4445. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

    Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 3.308,296  
mii lei pentru reabilitarea retelei 
de drumuri de interes local com. 
Luncavita  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4446. Anexa 3/15     Se propune suplimentarea Sursa de finanţare : creşterea Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

bugetului cu suma de 455,5 mii  
lei pentru imbunatatirea 
infrastructurii drumurilor de 
exploatatie agricola in comuna 
Luncavita 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de 
cheltuieli.Totodata, sursa de 
finantare nu poate fi avuta in 
vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4447. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

           Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma    de   684,4 
miilei  pentru  construire baza 
sportiva multifunctionala in 
loc.Rachelu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
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Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4448. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

               Se propune 
suplimentarea bugetului cu  
suma  de   929,598  mii lei pentru 
parc energetic solar-fotovoltaic 
pt.producerea de energie 
electrica din surse 
regenerabile,in folosul comunitatii 
din loc.Luncavita 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de 
cheltuieli.Totodata, sursa de 
finantare nu poate fi avuta in 
vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4449. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

    Se propune suplimentarea 
bugetului cu 3.999 mii lei pentru 
construire retea canalizare 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste lucrări se pot finanţa 
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menajera+statie epurare ape 
uzate in loc.Sarichioi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţiilor strategice 
 

în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1582 -

infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4450. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

     Se propune suplimentarea 
bugetului cu  5103 mii lei pentru 
construire retea alimentare apa 
potabila in sistem centralizat in 
loc.Sabangia 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4451. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

    Se propune suplimentarea 
bugetului cu    568 mii lei pentru 
reabilitare rezervor de apa 
potabila si construire puturi forate 
in loc.Zebil 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4452. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

   Se propune suplimentarea 
bugetului cu     700 mii lei  pentru 
extindere si modernizare 
alimentare cu apa potabila in 
loc.Sarichioi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
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intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4453. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

  Se propune suplimentarea 
bugetului cu  2623 mii lei pentru 
reabilitare drum comunal acces 
Visterna 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
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coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4454. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

  Se propune suplimentarea 
bugetului cu      7327 mii lei 
pentru extindere retea de 
canalizare in loc.Sarichioi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
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credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 
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4455. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

   Se propune suplimentarea 
bugetului cu        10490 mii lei  
pentru construire dig protectie la 
Lacul Razelm-intravilan 
loc.Sarichioi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4456. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

   Se propune suplimentarea 
bugetului cu           6971 mii lei 
pentru construire canalizare 
menajera in sistem tratare ape 
uzate in loc.Enisala 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
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Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
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administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4457. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

   Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1200 mii lei 
pentru construire sediu nou  
Primaria Sarichioi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
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cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4458. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

   Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma     1.873,152 
mii lei pentru alimentare cu apa 
si canalizare Nalbant 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
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lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Romania la 2 martie 2012 
4459. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei Publice 

     Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de  1643,523 
mii lei pentru sistem de 
canalizare si statie epurare 
Rachelu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4%din 
PIB pentru asigurarea finanţării  
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1597 -

Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4460. Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune majorarea cu 
300.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 

Dezvoltarea localităţii prin 
asfaltare drumuri comunale; 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
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şi Administraţiei Publice „Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru Reabilitarea drumului 
comunal din satul Potoci, jud. 
Neamt. 
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea, 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012 

4461. Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

      Se propune majorarea cu 
17.000 ,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru Alimentare cu apă în 
comuna Ceahlău , judeţul Neamţ.  
 
Autor, 

Gestionarea şi utilizarea 
raţională a surselor  
de apă şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii la sate conform 
standardelor europene. 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
Aceste lucrări se pot finanţa 
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Deputat Enache Marian în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
 

4462. Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea cu 
1.648.202,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru Infiinţare sistem de 
alimentare cu apă în sat Pârâul 
Mare – comuna Ceahlău , judeţul 
Neamţ.  
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

Gestionarea şi utilizarea 
raţională a surselor  
de apă şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii la sate conform 
standardelor europene. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
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canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4463. Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea cu 
2.324.345,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru Modernizare drumuri de 
interes local L=4,5 KM Comuna 
Ceahlău , judeţul Neamţ.  
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

Dezvoltarea localităţii prin 
asfaltare drumuri comunale; 
 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4464. Anexa nr. 3/15 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea cu 
1.976.192,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 

Dezvoltarea localităţii prin 
asfaltare drumuri comunale; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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finanţare certă în anul 2013” 
pentru modernizare prin asfaltare 
a DC Reabilitare drum comunal 
DC150 Ceahlău – Debarcader 
km. 0+000-1+550, jud. Neamţ. 
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

şi Administraţiei Publice articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
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judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4465. Anexa nr. 3/15 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea cu 
4.356.000,944 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru Modernizare drumuri 
săteşti , comuna Damuc, judeţul 
Neamţ. 
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

Dezvoltarea localităţii prin 
asfaltare drumuri comunale; 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
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500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4466. Anexa nr. 3/15 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea cu 
11.530.000,159 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru Reabilitare şi modernizare 
drum comunal DC 201 ”paraul 
Strajii” km 0+000 - 8+385, 
Comuna Dămuc, judeţul Neamţ. 
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

Dezvoltarea localităţii prin 
asfaltare drumuri comunale; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1609 -

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4467. Anexa nr. 3/15 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea cu 
712,200 Ron a sumei prevazută 
în buget pentru „Obiectivele de 
investitii cu finanţare certă în anul 
2013” pentru Extindere sistem de 

Gestionarea şi utilizarea 
raţională a surselor  
de apă şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii la sate conform 
standardelor europene. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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alimentare cu apă sat Farcaşa, 
comuna Farcaşa,, jud. Neamţ.  
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4468. Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

     Se propune majorarea cu 
1908,40 Ron a sumei prevazută 
în buget pentru „PRIORITĂŢI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU” pentru Casa de  Cultură 
sat Farcaşa, comuna Farcaşa, 
jud. Neamţ. 
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
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acestor tipuri de cheltuieli. 
 

4469. Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea cu 
10.073,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investitii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru Înfiinţare retea de 
canalizare şi staţie de epurare,în 
satele Farcaşa, Stejaru şi 
Frumosu judeţul Neamţ.  
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
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potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4470. Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea cu 
2.200.000  Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investitii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru Extindere sistem de 
alimentare cu apă comuna 

Gestionarea şi utilizarea 
raţională a surselor  
de apă şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii la sate conform 
standardelor europene. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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Grinţieş, jud. Neamţ.  
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

şi Administraţiei Publice respective  
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
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suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4471. Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea cu 
6.650.000 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru MODERNIZARE DRUM  
COMUNAL în comuna Grinţieş, 
jud. Neamţ. 
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

Dezvoltarea localităţii prin 
asfaltare drumuri comunale; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
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500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4472. Anexa nr. 3/15 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea cu 
600.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru Asfaltare DS 144 Petru 
Vodă, comuna Poiana Teiului, 
jud. Neamţ. 
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

Dezvoltarea localităţii prin 
asfaltare drumuri comunale; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4473. Anexa nr. 3/15 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

  Se propune majorarea cu 
9.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„PRIORITĂŢI STRATEGICE PE 
TERMEN MEDIU” pentru 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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Construire Cămin Cultural în 
satul Boboieşti, comuna Pipirig, 
jud. Neamţ. 
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice a 
acestor tipuri de cheltuieli. 
 

 
4474. Anexa nr. 3/15 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 Se propune majorarea cu 
9.841.591,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru Modernizare DC 153 
Dreptu, comuna Poiana Teiului, 
jud. Neamţ. 
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

Dezvoltarea localităţii prin 
asfaltare drumuri comunale; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
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Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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4475. Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

      Se propune majorarea cu 
17.000.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investitii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru Extindere reţea apă în 
satele Pluton, Dolheşti, Pitiligeni, 
Stânca, Leghin, comuna Pipirig", 
judetul Neamţ.  
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

Gestionarea şi utilizarea 
raţională a surselor  
de apă şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii la sate conform 
standardelor europene. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4476. Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

      Se propune majorarea cu 
7.559.947,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investitii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru Canalizare şi static de 

Gestionarea şi utilizarea 
raţională a surselor  
de apă şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii la sate conform 
standardelor europene. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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epurare în localităţile Pipirig si 
Boboieşti, judeţul Neamţ.  
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

să se finanţeze lucrările 
respective  
Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
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crt. 
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anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4477. Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 Se propune majorarea cu 
11.996.286,45 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru Modernizare Drumuri 
Comunale în satul Pluton, 
comuna Pipirig, judeţul Neamţ'' - 
lungimea totala 3,355 km. 
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

Dezvoltarea localităţii prin 
asfaltare drumuri comunale; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4478. Anexa nr. 3/15 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 Se propune majorarea cu 
2.800.000 ,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru Modernizare – reabilitare 
drum comunal DC 135 Tarcău – 
Ardeluta de la KM 0 la KM 16,  
jud. Neamţ. 
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

Dezvoltarea localităţii prin 
asfaltare drumuri comunale; 
 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4479. Anexa nr. 3/15 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea cu 
5.628.010,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 

Dezvoltarea localităţii prin 
asfaltare drumuri comunale; 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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finanţare certă în anul 2013” 
pentru Modernizare drum 
comunal DC 135 Tarcău - 
Ardeluţa, de la km 16 la km 23, 
jud. Neamţ. 
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonato Se propune 
respingerea amendamentului 
întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
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dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

rului principal de credite, 
potrivit Legii nr. 500/2002 
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privind finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4480. Anexa nr. 3/15 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea cu 
325.000,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru Modernizare drumuri  de 
interes local sat Brateş comuna 
Tarcău, jud. Neamţ. 
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

Dezvoltarea localităţii prin 
asfaltare drumuri comunale; 
 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4481. Anexa nr. 3/15 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

      Se propune majorarea cu 
150.000 ,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru Staţie de epurare modular 

Gestionarea şi utilizarea 
raţională a surselor  
de apă şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii la sate conform 
standardelor europene. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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blocuri ANL Crivaia, comuna 
Tarcău,  judetul Neamţ.  
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

4482. Anexa nr. 3/15 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune majorarea cu 
800.000 ,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Obiectivele de investiţii cu 
finanţare certă în anul 2013” 
pentru Pod rutier uşor peste râul 
Bistriţa între cătunele Lunca şi 
Capra, sat Tarcău, comuna 
Tarcău, jud. Neamţ. 
 
Autor, 
Deputat Enache Marian 
 

Dezvoltarea localităţii prin 
asfaltare drumuri comunale; 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

4483.  
Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Suma ar reprezenta necesarul 
pentru aproximativ 65% din 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului,  
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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localitatile rurale ale judetului 
Bihor. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 

 
 

4484.  
Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Astileu 200 000 lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului,  
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 

în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4485. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Auseu 200 000 lei. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului,  
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
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4486. Anexa nr.3/15 

  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Borod 200 000 lei. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului,  
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4487. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Regională 
 
 
 
 

Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Bratca 200 000 lei. 

si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4488. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR,Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Brusturi 200 000 lei. 

cheltuieli din buget. 
 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4489. Anexa Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna Bulz 
200 000 lei. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului,  
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4490. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Derna 200 000 lei. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4491. Anexa nr.3/15 
  

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Lugasu de Jos 200 000 lei. 

corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 
 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4492. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Magesti 200 000 lei. 
 

dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4493. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Popesti 220 000 lei. 
 

menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4494. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna Sarbi 
200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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institutii pe  anul  2013 
 

4495. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Spinus 200 000 lei. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4496. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Sinteu 200 000 lei. 

de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4497. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Suncuius 220 000 lei. 
 

prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 
 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4498. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Tetchea 180 000 lei. 
 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
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buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4499. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Varciorog 200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4500. Anexa nr.3/15 Deputat Ioan Hulea Modernizarea zonelor rurale Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Abram 200 000 lei. 
 

prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4501. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna Balc 
200 000 lei. 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4502. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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  Defalcat pentru comuna 
Boianu Mare 200 000 lei. 
 

Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4503. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Chislaz 200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
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sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4504. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Simian 200 000 lei. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4505. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1651 -

 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Suplacu de Barcau 200 000 lei. 

urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 
 
 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4506. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Tauteu 200 000 lei. 

sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4507. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Viisoara 180 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
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 propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4508. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Cetariu 200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
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4509. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a apei,scoli, 
gradinite asfaltari drumuri,prin 
POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Ciuhoi 200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4510. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Diosig 200 000 lei. 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4511. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna Ineu 
200 000 lei. 
 

cheltuieli din buget. 
 

timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4512. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Paleu 200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
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dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
. 

4513. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Sacadat 200 000 lei. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4514. Anexa nr.3/15 
  

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Budureasa 200 000 lei. 
 

corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4515. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Buntesti 200 000 lei. 
 

Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 
 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4516. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
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  Defalcat pentru comuna 
Cabesti 200 000 lei. 

menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4517. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Carpinet 200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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institutii pe  anul  2013 
 

4518. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Campani 200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4519. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
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Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Cristioru de jos 200 000 lei. 

urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4520. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Curatele 200 000 lei. 
 

 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 
 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4521. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Draganesti 200 000 lei. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
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 propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4522. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Lazuri de Beius  200 000 lei. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
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crt. 
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4523. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Lunca 200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4524. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1666 -

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 
 

bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Pietroasa 200 000 lei. 
 

de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4525. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Pomezeu 200 000 lei. 

sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4526. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Rabagani 200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
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buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4527. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Remetea 200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
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4528. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Rosia 200 000 lei. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4529. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Capalna 200 000 lei. 
 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4530. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
a 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Ceica 200 000 lei. 
 

cheltuieli din buget. 
 

timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4531. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Cociuba Mare 200 000 lei. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1672 -

dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4532. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Copacel 200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4533. Anexa nr.3/15 
  

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 
 

Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Dobresti 200 000 lei. 
 

corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4534. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Dragesti 200 000 lei. 

Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4535. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
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  Defalcat pentru comuna Finis 
200 000 lei. 
 

menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4536. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Hidiselu de Sus  200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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institutii pe  anul  2013 
 

4537. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Holod 200 000 lei. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4538. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
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Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Husasau de Tinca 200 000 lei. 
 

urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4539. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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 rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Lazareni 200 000 lei. 
 

 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4540. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Olcea 200 000 lei. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
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 propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4541. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Pocola 200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
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4542. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Sambata 200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4543. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Soimi 200 000 lei. 
 

de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4544. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Tarcaia 200 000 lei. 
 

sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
. 

4545. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Uileacu de Beius 200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
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buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4546. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Avram Iancu 200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
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4547. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna Batar 
200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4548. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna Cefa 
200 000 lei. 
 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4549. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Ciumeghiu 200 000 lei. 
 

cheltuieli din buget. 
 

timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4550. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Gepiu 200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
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dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4551. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Girisu de Cris 200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4552. Anexa nr.3/15 
  

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 

Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna 
Sannicolau Roman 200 000 lei. 
 

corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4553. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna Tinca 
200 000 lei. 
 
 

Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4554. Anexa nr.3/15 
  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
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  Defalcat pentru comuna 
Toboliu 200 000 lei. 
 

menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4555. Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 
 
Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala 
 
 
 
 
 

Deputat Ioan Hulea 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 
 
  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale cu 16 milioane 
lei,reprezentand contributia de 
2% fata de 98% contributia UE la 
Programul de Dezvoltare a 
infrastructurii 
rurale,canalizari,aductiuni 
apa,micro statii epurare,micro 
statii tratare si filtrare a 
apei,scoli,gradinite,asfaltari 
drumuri,prin POR, Masura 322. 
  Defalcat pentru comuna Tulca 
200 000 lei. 
 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunitatile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, 
 sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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institutii pe  anul  2013 
 

4556. Anexa nr.3/15 Ministrul 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice cu suma 
de 511.000 lei la Anexa 3/24/15 
pentru  amenajarea unei baze 
sportive multifunctionale in 
municipiul Vatra-Dornei 
jud.Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
:  
Deputat PP-DD Cioata Cezar 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Aceasta baza sportiva este 
cuprinsa in Programul National -
Dezvoltare Infrastructuri Baze 
sportive in spatiul rural 
 
Sursa de finanţare: 
Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.7/2006 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4557. Anexa nr.3/15 Ministrul 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice cu suma 

Este necesar pentru 
descongestionarea circulatiei . 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezerva al 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
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de  1.077.534  pentru reabilitare 
Pod 22 decembrie,municipiul 
Vatra –Dornei, jud.Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
:  
Deputat PP-DD Cioata Cezar 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Guvernului potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4558. Anexa nr.3/15 Ministrul 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice cu suma 
de  11091 mii lei  pentru 
Reabilitarea şi extinderea reţelei 
de canalizare în oraş Broşteni, 
jud.Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

10,63 km reabilitare 
canalizare şi 11,55 reţea 
alimentare cu apă 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
:  
Deputat PP-DD Cioata Cezar 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4559. Anexa nr.3/15 Ministrul 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice cu suma 
de  9870 mii lei  pentru 
modernizare DJ 174 L= 4660 km 
Neagra – Broşteni, jud.Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
:  
Deputat PP-DD Cioata Cezar 
Grup Parlamentar PP-DD 

Program finanţat prin PNDI 
actualmente suspendat din 
lipsă de fonduri 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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4560. Anexa nr.3/15 Ministrul 

Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice cu suma 
de  1905 mii lei  pentru 
modernizare DJ 174 L= 4660 km 
Neagra – Broşteni, jud.Suceava.  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
:  
Deputat PP-DD Cioata Cezar 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Program finanţat prin PNDI 
actualmente suspendat din 
lipsă de fonduri 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

4561. Anexa 3/15/28 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea şi sau asfaltarea 
drumurilor de interes local  
 

Alocarea sumei de 60000,0 
pentru modernizare drumuri 
locale principale din jud. Vîlcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator Butnaru Florinel - 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/ MDRT Reabilitare si 
Modernizare  
Sursa de finanţare: relocare din 
cadrul ministerului din bugetul 
alocat 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
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PPDD 
4562. Anexa 3/15/28 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea şi sau asfaltarea 
drumurilor de interes local  

Alocarea sumei de 10245,0 
Reabilitarea şi modernizarea DJ 
648 Ioneşti Olanu – limita 
judeţului Olt km 0+000 - 8+ 900 
şi construcţia a două poduri din 
beton armat 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator Butnaru Florinel - 
PPDD 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/ 
Sursa de finanţare: redistribuire 
din cadrul ministerului din 
bugetul alocat 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4563. Anexa 3/15/28 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice 

Alocarea sumei de 56.494,0 
pentru reabilitarea   sistemului  
de  termoficare   urbană   la  
nivelul municipiului Râmnicul 
Vâlcea pentru perioada 2009 - 
2028, în scopul conformării la 
legislaţia de mediu şi creşterii 
eficienţei energetice 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Finalizarea proiectului cu 
finanţare de la Uniunea 
Europeană, aflat în curs de 
implementare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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Senator Butnaru Florinel - 
PPDD 

4564. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
9900 mii lei pentru modernizarea 
prin asfaltare DC 66 Ciorteşti-
Răducăneni 2 segmente, L=7,9 
km, comună Ciorteşti, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD 

Proiectul a fost evaluat de 
MDRAP. Obiectivul de investiţii 
este Prioritate 1 pentru 
comunitatea locală şi asigură 
facilitarea accesului către 
civilizaţie a peste 1500 de 
familii. 
 
Sursa de finanţare: MDRAP 
PNDI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

4565. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 458 
mii lei pentru finalizarea 
reabilitării drumului comunal 
DC48 Comarna-Curagău, L=2,9 
km, judeţul Iaşi 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Proiectul e început în 2009. 
Realizat în proporţie de 85%.  
Drumul este vital pentru a face 
legătura  şi a scoate din izolare 
dintre localitatea Curagău, 
comună Comarna , judeţul Iaşi  
şi asigură facilitarea accesului 
către civilizaţie a peste 150 de 
familii. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
MDRAP HG577/1997 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD 

ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4566. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzuta se alocă 
2.699,8 mii lei pentru realizarea 
sistemului centralizat de 
alimentare cu apă pentru 
Comarna, Osoi, Stânca şi 
Curagău, comună Comarna, 
judeţul Iaşi. 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiect aflat în evaluare la 
MDRAP. Investiţia este vitală 
pentru o zonă rurală în care 
sunt peste 2500 de familii. 
Pânza de apă freatică din zonă 
este afectată de nitriţi ce pun în 
mare pericol starea de sănătate 
a populaţiei. 
 
 
 
Sursa de finanţare: MDRAP 
PNDI 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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4567. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
11.000 mii lei pentru realizarea 
proiectului integrat: Modernizarea 
prin asfaltare a unui segment de 
drum comunal DC44 L=2,8 km, a 
unor segmente de drum săteşti 
L=2,6 km, în comună Comarna, 
judeţul Iaşi, construirea grădiniţă 
în comună Comarna, dotarea cu 
atelier meşter artizanal din 
comună Comarna, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiect integrat, aprobat de AM, 
fără finanţare.  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale PNDR Măsura 
322 Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea serviciilor 
de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
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şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

 

4568. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
4.907,9 lei pentru modernizarea 
drumului comunal DC 69 A – km 
6+000 – 8+600 şi drumurilor 
săteşti din localitatea Brădiceţi, 
comună Dolheşti, jud. Iaşi, L= 2,6 
km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul este esenţial pentru o 
comunitate ce nu a beneficiat în 
ultimii 4 ani de nicio investiţie de 
la bugetul de stat.  
 
 
 
Sursa de finanţare: MDRAP 
PNDI 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4569. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
12.888,6 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţi canalizare 
în localităţile Gorban, Scoposeni, 
Gura Bohotin şi Zberoaia 
 

Proiect depus în 2011 la 
MDRAP. Investiţia va deservi o 
zonă cu peste 1500 de familii. 
 
 
Sursa de finanţare: MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

să se finanţeze lucrările 
respective  

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

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
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infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4570. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
23.537 mii lei pentru 
modernizarea prin asfaltare a DJ 
249 L=8,2 km, între Km 71+850 
şi km 80+050 (Grozeşti-Colţu 
Cornii – limita comună 
Prisecani), jud. Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 

Proiectul a fost în evaluare la 
MDRAP, în cadrul PNDI. 
Modernizarea drumului este 
prioritate numai 1 pentru 
comunitatea din zonă. 
 
 
Sursa de finanţare: MDRAP 
PNDI 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
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Grupul Parlamentar PP DD   Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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4571. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
2.998 mii lei pentru înfiinţarea 
reţea alimentare cu apă a satului 
Grozeşti, comună Grozeşti, 
judeţul Iaşi 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PP DD   

Proiectul a fost în evaluare şi 
selectare pentru finanţare 
FEADR, PNDRM Măsura 322 
 
 
Sursa de finanţare: PNDR 
Măsura 322 Renovarea, 
dezvoltarea satelor, 
îmbunatăţirea serviciilor de 
bază pentru economie şi 
populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4572. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
2.129 mii lei pentru înfiinţarea 
reţea de canalizare şi staţie de 
epurare a apelor uzate apă a 
satului Grozeşti, comună 
Grozeşti, judeţul Iaşi 
 

Proiectul a fost în evaluare şi 
selectare pentru finanţare 
FEADR, PNDRm Măsura 322 
 
 
 
Sursa de finanţare: PNDR 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PP DD   

Măsura 322 Renovarea, 
dezvoltarea satelor, 
îmbunatăţirea serviciilor de 
bază pentru economie şi 
populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

respective 

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

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
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uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4573. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
1045 mii lei pentru finalizarea 
obiectivului de investiţii 
Amenajare drumuri acces la 
exploataţile agricole L=9,2 km, 
comun. Moşna, jud. Iaşi 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 

Suma 1054 mii lei reprezintă 
totalul cheltuielilor neeligibile 
aprobate prin proiect. Dificultăţi 
în obţinerea SUB şi a 
împrumutului bancar datorită 
lipsei de fonduri pentru 
cofinanţare, comisioane şi 
dobânzi. 
 
Sursa de finanţare: PNDR 
Măsura 125 Renovarea, 
dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economie şi 
populaţia rurală i punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
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Grupul Parlamentar PPDD   ulterioare.

 

 
4574. Anexa 3/15/02 – 

 Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
9000 mii lei pentru modernizarea 
DC 19 – Golăeşti – Podu Jijiei – 
Petreşti, comună Golăeşti, jud. 
Iaşi L= 7,5 km, jud. Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PP DD   

Proiectul a fost în evaluare la 
MDRAP în cadrul PNDI. Este 
Prioritate 1 pentru o comunitate 
cu peste 1500 de familii. Drumul 
scoate din izolare zona. 
 
 
Sursa de finanţare: MDRAP 
PNDI 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4575. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
2000 mii lei pentru proiectul de 
alimentare cu apă canalizare 
satele Petreşti-Medeleni-Cotu lui 
Ivan, jud. Iaşi 
 
 
 

Suma de 2000 mii lei este 
absolut necesare pentru 
implementarea proiectului fiind 
partea de cofinanţare din suma 
totală de 7.801 mii lei. 
Alimentarea cu apă va deservi o 
zonă populată de peste 1500 de 
familii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Sursa de finanţare: MMP-AFM – 
Fondul pentru mediu. Programul 
vizând protecţia resurselor de 
apă, canalizare şi staţii de 
epurare sisteme integrate de 
alimentare cu apă, staţii de 
tratare, canalizare şi staţii de 
epurare. Sesiunea 18.10.2010-
17.11.2010 

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
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119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4576. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 300 
mii lei pentru  Proiectul Integrat: 
asfaltare DC16 comună Golăeşti 
şi Ungheni, L=8,2 km, înfiinţarea 
sistem canalizare şi staţie de 
epurare ape uzate în satele 
comunelor Golăşti şi Ungheni, 
înfiinţarea sistem alimentare cu 
apă în satele Coada Stâncii, 
Golăeşti, Podu Jijiei, Grădinari, 
înfiinţarea centru de îngrijire copii 
com. Golăeşti, dotare cămin 
cultural, jud Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Beneficia Adi Golăeşti-Ungheni. 
Proiectul e finalizat dar sunt 
necesare fondurile pentru 
asigurarea cofinanţării. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: PNDR 
Măsura 322 Renovarea, 
dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economie şi 
populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PP DD   

uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale.

 
4577. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
9000 mii lei pentru modernizarea 
DC 19 Golăeşti-Podu Jijiei-
Petreşti, comună Golăeşti, jud. 
Iaşi. L= 7,5 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PP DD   

Proiectul este de Prioritate 1 
pentru comună Golăeşti şi va 
asigura facilitarea accesului 
unei comunităţi de peste 1500 
de familii. 
 
 
Sursa de finanţare: MDRAP 
PNDI 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4578. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
1015,9 lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii 
amenajarea drumului de acces la 
exploataţiile agricole Schitu 
Duca, jud. Iaşi L=9,5 km 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Stadiul fizic realizat 25%. 
Necesar sume plată TVA 
 
 
Sursa de finanţare:  PNDR 
Măsura 125 Renovarea, 
dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economie şi 
populaţia rurală i punerea în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta invedere intrucat 
fondurile externe 
nerambursabile se alocă şi 
se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

valoare a moştenirii rurale şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
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judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4579. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 250 
mii lei pentru Modernizare prin 
asfaltare Str. Mănăstirii 0+000-
5+125, comună Schitu Duca, jud. 
Iaşi, L=10 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 

Stadiu fizic realizat 30%. 
Procedura de licitaţie a fost 
reluată şi finalizată. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
guvernamentale, HG 577/1997 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
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Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4580. Anexa 3/15/02 – 

 Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
5600 mii lei pentru Asfaltare 
drumuri în satele componente, 
comună Schitu Duca, jud Iaşi. 
L=8 km 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul va facilita accesul într-
o zonă rurală în care trăiesc 
peste 2000 de familii. 
 
 
Sursa de finanţare: MDRAP 
PNDI Programul de Reabilitare 
şi modernizare 10.000 km 
infrastructură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4581. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
48.000 mii lei pentru 
modernizarea drumurilor săteşti 
comună Ţuţora L=4,8 km. 
URGENŢĂ: 1 km centru Ţuţora 
drum legătură Chipereşti, jud 
Iaşi 
 

Proiectul este aprobat deja de 
AM. Zona este defavorizată, 
accesul unităţilor sanitare sau 
celor de pompieri fiind extrem 
de greu de realizat. Peste 500 
de familii sunt afectate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4582. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 154 
mii lei pentru refacerea podurilor 
şi podeţelor în satele din comună 
Ungheni, judeţul Iaşi. 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Realizat în proporţie de 95%. 
Lucrările sunt sistate din 2009 
din lipsă de finanţare. S-a 
încheiat act adiţional nr. 2 de 
suplimentare a valorii 
contractului cu 154,1 mii lei 
datorită modificării soluţiei. 
 
 
Sursa de finanţare:Fonduri 
Guvernamentale OG7/2006 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
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sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

 
4583. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
1700 mii de lei pentru proiectul 
de înfiinţare reţea canalizare şi 
staţie de epurare în satul Bosia şi 
satul Ungheni, jud Iaşi. L=9,98 
de km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

AMF a efectuat vizita în teren. 
Se va semna CF. Faza de 
licitaţie PTh. Necesar sumă 
pentru cofinanţare de 20% 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale, MMP-AFM 
Programul de îmbunătăţire a 
infrastructurii mediului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4584. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
1101 mii lei pentru proiect sistem 
de canalizare şi epurare a apelor 
uzate din comună Victoria, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
partea de cofinanţare. Proiectul 
e realizat în proporţie de 80%. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale, OG 40/2007 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Aceste lucrări se pot finanţa 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PP DD   

în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
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de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4585. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 700 
mii lei pentru modernizarea DC 
13 Victoria-Stânca, jud Iaşi. 
L=2,8 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PP DD   

Necesar pentru cofinanţare. 
Proiectul e realizat în proporţie 
de 80%. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. HG 
1667/2006 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4586. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 

Din suma prevăzută se alocă 
1132 mii lei pentru proiect sistem 
integrat de canalizare pentru 

75% din proiect este realizat. 
Proiectul e început în 2008 şi 
este în întârziere. Până acum 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
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70.01 localităţile Aroneanu, Dorobanţ şi 
Şorogari, comună Aroneanu, jud 
Iaşi 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

au fost investiţi peste 6000 mii 
de lei, şi investiţie riscă să intre 
în stare de degradare. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale MMP-AFM 
Fondul pentru mediu, programul 
vizând protecţia resurselor de 
apă, sisteme integrate de 
alimentare cu apă, staţii de 
epurare, staţii de tratare şi 
canalizare 

avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
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anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4587. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
3832 mii lei pentru asfaltarea 
drumuri localitatea Zarea, 
comună Ciurea, Jud. Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 

Investiţia va facilitata accesul 
spre drumul naţional a peste 
300 de familii. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale, HG 577/1997 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
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Grupul Parlamentar PPDD   ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
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propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4588. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
4000 mii lei pentru Modernizarea 
DJ 247 Iaşi - Dobrovăţ. L=4,9 km 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Realizat în proporţie de 70%. 
Drumul asigură accesul spre 
una din cele mai pitoreşti zone 
ale judeţului Iaşi. În plus, 
facilitează accesul unei 
comunităţi de peste 1000 de 
familii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. HG 577/2007 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4589. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 174 
mii lei pentru finalizarea 
proiectului integrat ce cuprinde 
Modernizarea DC 57 şi DC 57A, 
achiziţionarea de echipamente 
pentru serviciu de gospodărire 
comunală, construirea unui 
centru after school, restaurarea 
bisericii Sf. Pantelimon 

Proiectul este realizat în 
proporţie de 80% prin finanţare 
europeană. Au fost investiţi 
peste 10.000 lei însă a fost 
suspendat din cauza lipsei 
cofinanţării. Proiectul 
deserveşte o comunitate cu 
peste 1500 de familii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
fondurile externe 
nerambursabile se alocă şi 
se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
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monument istoric, comună 
Dobrovăţ, jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

 
Sursa de finanţare: : Fonduri 
Guvernamentale PNDR Măsura 
322 Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea serviciilor 
de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4590. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 160 
mii lei pentru realizarea 
proiectului Platforma pentru 
depozitarea deşeurilor menajere 
şi gunoiului de grajd, comună 
Grajduri, jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Început în 2011. Proiect în faza 
de execuţie. Proiectul e realizat 
prin împrumut BIRD iar sumă e 
necesară pentru cofinanţare. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale.  

Se propune respingerea 
întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice   
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Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

4591. Anexa 3/15/02 –  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
11.000 mii lei pentru proiectul 
integrat înfiinţarea de alimentare 
cu apă, canalizare şi staţii de 
epurare în sat Cristeşti, 
modernizarea drumurilor săteşti 
în sat Cristeşti, L=3,5 km, 
înfiinţarea after school în sat 
Orzeşti, modernizarea căminului 
cultural sat Dancu, comună 
Holboca, jud. Iaşi 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiect integrat aprobat de AM 
în cadrul PNDR Măsura 322. 
Proiectul este vital pentru cea 
mai mare comună a judeţului 
Iaşi. Investiţiile vor deservi 
aproape 10.000 de oameni. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale PNDR Măsura 
322 Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea serviciilor 
de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4592. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
1700 mii lei parte a cofinanţării 
proiectului de alimentare cu apă, 
canalizare şi epurare a apelor din 
comună Mironeasa, jud. Iaşi. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Realizat şi decontat aproximativ 
85% din execuţia lucrărilor. 
Până în decembrie 2013 se vor 
finaliza lucrările de execuţie. 
Pentru asta e necesară partea 
de cofinanţare. În caz contrat o 
comunitate de peste 1500 de 
familii nu va putea benefica de 
un proiect ajuns atât de aproape 
de final. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

 
 
Sursa de finanţare:  MMP-AFM 
– Fondul pentru mediu. 
Programul vizând protecţia 
resurselor de apă, canalizare şi 
staţii de epurare sisteme 
integrate de alimentare cu apă, 
staţii de tratare, canalizare şi 
staţii de epurare. 

privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4593. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
1615 mii lei pentru continuarea 
investiţiei pod armat peste pârâul 
Ursita şi 28 de podeţe în comună 
Mironeasa, jud. Iaşi. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul e început în 2010 dar 
lucrările au fost sistate. Partea 
de investiţie făcută până în 
prezent riscă să intre în stare de 
degradare. Podul este absolut 
necesar pentru a permite 
accesul a peste 300 de familii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 

 

4594. Anexa 3/15/02 –  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 

Din suma prevăzută se alocă 
12.400 mii lei pentru proiect 
alimentarea cu apă a satelor 

Proiect prioritar pentru a asigura 
utilităţile a peste 1000 de familii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
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70.01 Valea Adâncă, Horpaz, Valea 
Ursului, comună Miroslava, jud 
Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale, HG 577/1997 

avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
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lei

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4595. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 665 
mii lei pentru proiectul extindere 
şi reabilitare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată comună 
Tomeşti, jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Început în 2012. Faza de 
licitaţie şi execuţie. Proiectul va 
deservi peste 500 de 
gospodării. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. ISPA 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4596. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
5000 mii lei pentru modernizarea 
DC78 A+DC 80, comună Dagâţa, 
judeţul Iaşi. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Investiţia va facilita accesul a 
peste 400 de familii. Drumul e 
într-o stare jalnică, intrarea 
autoutilitarelor de la Salvare sau 
Pompieri fiind extrem de grea. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4597. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
2092 mii lei pentru proiectul 
Alimentare cu apă în sistem 
centralizat în satele Horleşti, 
Bogdăneşti şi Scopoşeni, 

Proiectul, de prioritate 1 pentru 
o comună cu peste 1500 de 
familii a fost finanţat în proporţie 
de 70%. Lucrările au fost sistate 
existând riscul degradării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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comună Horleşti, jud. Iaşi. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

avansate a tot ceea ce s-a făcut 
până acum. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. HG 577/1997 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
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Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4598. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
1360 mii lei pentru partea de 
cofinanţare a proiectului Sistem 
integrat de alimentare cu apă, 
canalizare, staţie de epurare, 
Comună Movileni, satele 
Potângeni, Movileni, Larga Jijia şi 
Iepureni, jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 92% însă lipsa 
părţii de cofinanţare blochează 
punerea în funcţiune a 
investiţiei. Suma cheltuită până 
în prezent a fost de peste 
11.000 mii lei. Exista riscul 
degradării investiţiei. În acelaşi 
timp peste 1500 de familii sunt 
afectate. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
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de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4599. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
4270,2 mii lei pentru finalizarea 
proiect Modernizarea drum 
comunal DC Larga Jijia – Gară, 
ferma Piscicolă din DJ 282, jud. 
Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul e realizat în proporţie 
de 15%. Deserveşte o zonă 
intens circulată. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. Sau alocat 
sume prin HG 1822/2006 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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politica sa în domeniu. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.Pentru anul  este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 
4600. Anexa 3/15/02 –  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 

Din suma prevăzută se alocă 317 
mii lei pentru finalizarea 
proiectului Amenajare poduri şi 

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 97%. Lipsa 
cofinanţării a dus la o situaţie 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Nu există bază legală de 
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70.01 podeţe în comună Popricani, jud. 
Iaşi 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

gravă. Firma contractantă a dat 
în judecată Primăria Popricani şi 
a obţinut blocarea conturilor 
paralizând întreaga activitate 
administrativă a comunităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 

4601. Anexa 3/15/02 –  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
10.911 mii lei pentru finalizarea 
proiectului sistemul integrat de 
alimentare cu apă, canalizare şi 
epurare a apelor uzate, comună 
Probota, jud. Iaşi 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 50% fiind investiţi 
deja peste 20.000 mii lei. 
Lucrările riscă să se degradeze, 
lucrarea nefiind dată în 
funcţiune. Investiţia este absolut 
necesară pentru o comunitate 
de peste 1500 de familii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD 
   

alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4602. Anexa 3/15/02 –  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 90 
de lei pentru finalizarea 
proiectului Alimentare cu apă a 
localităţilor Ţibana-Gârbeşti-
Poiana Mănăstirii-Alexeni-Moara 
Ciornei, com Ţibana, Jud Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 90% fiind investiţi 
deja peste 3.000 mii lei. 
Lucrările riscă să se degradeze, 
lucrarea nefiind dată în 
funcţiune. Investiţia este absolut 
necesară pentru o comunitate 
de peste 1200 de familii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
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publice locale. 
 

4603. Anexa 3/15/02 –  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 813 
mii lei pentru finalizarea 
investiţiei realizare reţea 
alimentare cu apă în comună 
Româneşti, jud. Iaşi 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 80% fiind investiţi 
deja peste 4.000 mii lei. 
Lucrările riscă să se degradeze, 
lucrarea nefiind dată în 
funcţiune. Investiţia este absolut 
necesară pentru o comunitate 
de peste 1500 de familii. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4604. Anexa 3/15/02 –  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
8800 mii lei pentru realizarea 
investiţiei reţea de canalizare şi 
epurare comună Ţibăneşti, jud. 

Investiţia este de Prioritate  
pentru comună Ţibăneşti. Lipsa 
accesului la utilităţi, la apă 
potabilă şi canalizare creşte 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
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Iaşi. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei 
Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

riscul îmbolnăvirilor din cauza 
infestării pantei freatice cu nitriţi 
şi afectează o comunitate cu 
peste 1300 de familii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. MMP-AFM – 
Fondul pentru mediu. Programul 
vizând protecţia resurselor de 
apă, canalizare şi staţii de 
epurare sisteme integrate de 
alimentare cu apă, staţii de 
tratare, canalizare şi staţii de 
epurare. 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4605. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de  
314 869,4 lei pentru obiectivul 
„Proiectare şi execuţie lucrări 
modernizare strada Muncii 
(strada lui Lucian Bute)” din 
comuna Pechea, judeţul Galaţi. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că reprezintă un 
obiectiv de investii cu impact 
social. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP-DD Nicolae Marin 
Deputat PP-DD Eugen Chebac 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4606. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de  
344 927,15 lei pentru obiectivul 
„Modernizare drum local comuna 
Pechea” din comuna Pechea, 
judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP-DD Nicolae Marin 
Deputat PP-DD Eugen Chebac 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că reprezintă un 
obiectiv de investii cu impact 
social.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
 

4607. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de  
450 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruire drum de legătură între 
comuna Pechea şi satul Lupele” 
din comuna Pechea, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că reprezintă un 
obiectiv de investii cu impact 
social.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP-DD Nicolae Marin 
Deputat PP-DD Eugen Chebac 

4608. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de  
350 mii lei pentru obiectivul „Pod 
peste pârâul Suhurlui (str. 
Secerei)” din comuna Pechea, 
judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP-DD Nicolae Marin 
Deputat PP-DD Eugen Chebac 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că reprezintă un 
obiectiv de investii cu impact 
social.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4609. Anexa nr.3/15/24  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice 
 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice cu suma 
de 1.613.850  lei la Anexa 
3/15/24 – pentru continuarea 
lucrarilor pentru amenajarea 
bazinului olimpic din cadrul 
Liceului cu Program Sportiv, 
municipiul Braila. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrarilor la bazinul 
olimpic,din cadrul Liceului cu 
program sportiv , municipiul 
Braila. Liceul cu program sportiv 
Braila ,spre deosebire de 
celelalte unitati cu program 
sportiv, are in administrare mai 
multe baze ,respectiv sala de 
jocuri sportive, bazin acoperit de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP-DD  Mihai Danut 
Cristian 

inot,bazin descoperit de inot 
(bazin olimpic). 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4610. Anexa nr.3/15/24 Ministerul  
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice cu suma 
de 80.000 mii lei la Anexa 
3/15/24 – pentru realizarea 
„Centurii municipiului Rădăuţi”, 
Judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator  PP-DD  Miron Steliana
Senator PC Neagu Mihai  
 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
începerea execuţiei lucrărilor la 
obiectivul „Centura municipiului 
Rădăuţi” prin realizarea 
tronsonului DN17A şi calea 
ferată sensul giratoriu de la 
kilometrul 13+026, traversează 
DN17A şi calea ferată 515 
Dorneşti – Nisipitu şi ajunge la 
km 16+579 (km. 0+000 al 
centurii Municipiului Rădăuţi) şi 
are o lungime de 3,553 km şi a 
tronsonului R1, pleacă din 
DN2H la km. 0+000, 
traversează pârâul Suceviţa ţi 
ajunge într-un sens giratoriu la 
km. 5+417 (intersecţia cu 
DN17A) şi preia traficul de 
tranzit ce vine de pe DN2 din 
direcţia Suceava, ajunge în 
localitatea Marginea, de unde 
se împarte pe DN2E (Vicov, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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 Straja, Putna) sau DN17A 
(Suceviţa, Câmpulung 
Moldovenesc, Moldoviţa, 
Iacobeni). Din Iacobeni, traficul 
se divide pe DN18 spre Sighetul 
Marmaţiei – Baia Mare  sau pe 
DN17 Vatra Dornei spre Ardeal. 
Traseul Centurii municipiului 
Rădăuţi are o lungime de 
16.579 km şi a fost împărţită în 
4 sectoare (împărţirea în 
tronsoane a fost făcută astfel 
încât să se poată începe 
execuţia lucrărilor în funcţie de 
fondurile). 
 
 
Precizăm că amendamentul 
propus are ca bază H.G. Nr. 
175/13.03.2012 prin care s-a 
declanşat procedura de 
expropriere a imobilelor 
proprietate privată care 
constituie coridorul de 
expropriere a lucrării de utilitate 
publică „Centura municipiului 
Rădăuţi” şi până în prezent s-au 
parcurs majoritatea etapelor 
stipulate în Legea Nr. 255/2010 
şi a Normelor de aplicare 
aprobate prin H.G. Nr. 
53/12.01.2011. 
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Prin realizarea acestui obiectiv 
se elimină traficul greu din 
municipiu, decongestionându-se 
traficul.   
De asemenea, proiectul are o 
implicaţii deosebite în 
dezvoltarea economică a 
localităţii.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului 
 

4611. Anexa nr.3/15/24 Ministrul 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice cu suma 
de 1,235,394,08 lei la Anexa 
3/15/24 – pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a unui 
bloc social pe Str. 1 Mai, 
municipiul Rădăuţi, Judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator  PP-DD  Miron Steliana
Senator PC Neagu Mihai  

Se solicită suplimentarea sumei 
alocate municipiului Rădăuţi 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a proiectului 
Locuinţe sociale din Str. 1 Mai 
nr. 103 – bloc cu 20 ul tronson 
A  cu suma de 1,235,394,08 lei 
mii lei.  
 
Trebuie avut în vedere că 
investiţia iniţială a fost realizată 
prin Programul de finanţare a 
construcţiilor de locuinţe ale 
chiriaşilor evacuaţi din locuinţele 
retrocedate derulate conform 
prevederilor OUG Nr. 74/2007. 
Se solicită admiterea 
prezentului amendament având 
în vedere lipsa surselor 
financiare în bugetul propriu 
primăriei municipiului Rădăuţi.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
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 Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului 
 

programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

4612. Anexa nr.3/15/24 Ministrul 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice cu suma 
de 3.463.014,61 lei la Anexa 
3/15/24 – pentru continuarea 
construcţiei unui bloc social pe 
Str. Bucovinei în municipiul 
Rădăuţi”, Judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator  PP-DD  Miron Steliana

Se solicită suplimentarea sumei 
alocate municipiului Rădăuţi 
pentru a veni în sprijinul 
familiilor cu o situaţie materială 
redusă şi care nu au posibilităţi 
financiare pentru chirii pe piaţa 
liberă, familii care au avut 
locuinţe în casele retrocedate 
foştilor proprietari, persoane şi 
familii evacuate.  
 
Proiectul se desfăşoară în zona 
Francei şi face parte din 
lucrările de construcţie bloc de 
locuinţe sociale, amendamentul 
care se solicită a fi având ca 
obiect tronson B cu 20 ul, 
S+P+4E+M. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Senator PC Neagu Mihai  
 

Fondul de Rezerva al 
Guvernului 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

4613. Anexa nr.3/24/15 Ministrul 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice cu suma 
de 6.000 mii lei la Anexa 
3/24/15– pentru finalizarea 
construcţiei unui bazin de înot  
pe Str. Bucovinei în municipiul 
Rădăuţi”, Judeţul Suceava, în 
cadrul Programului ”Bazine de 
înot”. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită suplimentarea sumei 
alocate municipiului Rădăuţi 
pentru construcţia unui bazin de 
înot cu scop didactic-şcolar.  
 
Proiectul  are ca bază de 
construcţie un teren în suprafaţă 
de 3.500 mp. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1767 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator  PP-DD  Miron Steliana 
Senator PC Neagu Mihai  
 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

4614. Anexa 3/15/02 Ministrul 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice Cap. 5001 
gr.51 art.02 alin.03  
 

Suma iniţială se suplimentează 
cu 1,5 mil. lei, cu destinaţia: 
MODERNIZARE DRUM 
COMUNAL 
 
Modernizarea DC 159 km 0+930-
3+230 Comuna Helegiu, judeţul  
Bacău 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Investitia mentionata este in 
continuarea altei investitii 
finantata din bani europeni. A se 
vedea ca acest drum care 
urmeaza a fi astfaltat porneste 
de la 900 de metri. Pana la 
aceasta lungime drumul este 
modernizat. Intrucat proiectul a 
fost integrat si a necesitat 
acoperirea mai multor investitii, 
pe acest drum s-a reusit  
astfaltarea a doar 900 de metri. 
Drumul este  la o treime cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Vasile NISTOR, 
Senator PC 

drumul moderniza,t iar 
necontinuarea lucrarilor poate 
pericliteaza aceasta investitie 
intrucat lucrarile includ si ziduri 
de spijin, santuri betonate care 
sa preia cantitatile importante 
de apa ce se aduna de pe 
versanti si care se vor infiltra 
sub straturile de  mixturi 
asfaltice. Fara a pune la 
socoteala aspectul inestetic al 
unui drum partial modernizat si 
fara a lua in calcul faptul ca 
cetatenii nu inteleg ratiunea 
pentru care lucrarile s-au oprit la 
cei 900 de metri, precizam ca in 
rapoartele Comitetului Judetean 
pentru Situatii de Urgenta, de 
multe ori s-a propus ca solutie 
modernizarea acestui drum si 
efectuarea de lucrari de 
drenare, indiguire a 
malurilor(lucrari incluse in 
proiect) , lucrari care atenueaza 
efectele dezastruoase 
intampinate in momente cu 
precipitatii foarte abundente. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu aceeaşi sumă a Bugetulului 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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4615. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Si 
Administratiei Publice 

Alocarea sumei de 5 milioane de 
lei pentru finalizare proiect 
telegondola localitatea Cavnic - 
Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PSD Bota Marius-
Sorin-Ovidiu 

Pentru dezvoltarea 
infrastructurii de turism in 
Maramureş. 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
redistribuire in cadrul 
ministerului din bugetul alocat. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

4616. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Si 
Administratiei Publice 

Alocarea sumei de  500.000 lei 
pentru studiu de fezabilitate 
privind înfiinţarea statiunii 
turistice Cavnic-Baiut. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PSD Bota Marius-
Sorin-Ovidiu 

 Dezvoltarea infrastructurii de 
turism in Maramureş. 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
redistribuire in cadrul 
ministerului din bugetul alocat. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate 
fi avutã în vedere, 
deoarece sumele 
propuse  prin  
proiectul  de  buget 
pentru toti ordonatorii 
principali de credite 
au  fost  
dimensionate în  
raport  cu sarcinile  
ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  
2013. 

- Nu exista temei legal 
pentru finantarea 
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acestor lucrari din 
bugetul MDRAP 

 
4617. Legea bugetului de stat pe 2013 

Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Si 
Administratiei Publice 

Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru studiu de fezabilitate si 
proiect tehnic pentru amenajare 
domeniu schiabil in localităţile 
Grosii Tiblesului si Băiuţ. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PSD Bota Marius-
Sorin-Ovidiu 

 Dezvoltarea infrastructurii de 
turism in Maramureş. 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
redistribuire in cadrul 
ministerului din bugetul alocat. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 

- Nu exista temei legal 
pentru finantarea 
acestor lucrari din 
bugetul MDRAP 

 

4618. Legea bugetului de stat pe 2013 
 Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Si 
Administratiei Publice 

Alocarea sumei de 1 milion de lei 
pentru studiu si proiect tehnic 
pentru amenajarea domeniului 
schiabil si a telegondolei la 
muntele Vladeasa, jud. Cluj, 
Comuna Secuieni ( in masivul 
Vladeasa, cel mai înalt munte ; 
neamenajat turistic ) . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Dezvoltarea infrastructurii de 
turism in Muntii Apuseni. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
redistribuire in cadrul 
ministerului din bugetul alocat. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 

- Nu exista temei legal 
pentru finantarea 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PSD Bota Marius-
Sorin-Ovidiu 

acestor lucrari din 
bugetul MDRAP 

 

4619.  
Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
Art. 02/ alin. 14 – Programe 
multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor. 
 
 

 
Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 4.400 mii lei 
pentru demararea investiţiei 
“Înfiinţare reţea canalizare şi 
staţie de epurare”  în Comuna 
Boteşti, Judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PDL Cadăr Leonard 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

 
Obiectiv de investiţii cu impact 
social, motivat de reducerea 
poluării apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă,  având în 
vedere că în aproprierea  
Comunei Boteşti, Judeţul 
Neamţ, se află puţurile de 
captare apă ale Oraşului 
Roman.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
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judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
4620.  

Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administratiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

 
Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 2.200 mii lei 
pentru extinderea investiţiei 
“Reţea de apă, puţuri captare şi a 
staţiei de gospodărire apă” în 
Comuna Boteşti, Judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce 
vizează combaterea poluării 
apelor subterane şi a apelor de 
suprafaţă receptoare. 
Semnalăm că deja în apa 
consumată de rezidenţii 
comunei Boteşti, Judeţul 
Neamţ, au fost identificate 
cantităţi mari de substanţe 
periculoase pentru sănătate 
(nitriţi, nitraţi, reziduuri organice) 
ce au determinat până în acest 
moment nenumărate afecţiuni 
medicale specifice în rândurile 
comunităţii nemţene.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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protecţia mediului a Senatului,  
Senator PDL Cadăr Leonard 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

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

 
4621. Anexa nr.3/15  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu suma de 9.500 mii 
lei pentru reamenajarea 
Parcului Tăbăcăriei,  
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reamenajarea Parcului 
Tăbăcăriei, din municipiul 
Constanţa, având în vedere 
următoarele motive: 
 
1. Parcul Tăbăcăriei are o 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PDL Chiru Gigi 
Christian 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 
 
 
 
 
   

suprafaţă aproximativă de 100 
ha, fiind cea mai mare zonă 
înverzită a oraşului Constanţa. 
 
2. Spaţiile verzi sunt neîngrijite, 
arborii netoaletaţi, mobilierul 
urban este distrus, iar 
promenada de pe malul Lacului 
Tăbăcăriei este într-o stare 
avansată de degradare. 
 
3. Sunt necesare lucrări de 
peisagistică, plantarea de 
gazon, flori, arbori şi arbuşti, 
amenajarea promenadei şi a 
aleilor, reabilitarea podurilor şi 
podeţelor 
 
5. Necesitatea creării unei piste 
pentru biciclişti şi a unor spaţii 
destinate practicării sportului în 
aer liber 
 
6. Necesitatea conservării florei 
şi faunei specifice lacului 
Tăbăcăriei 
 
7. Lacul Tăbăcăriei are nevoie 
periodic de lucrări de 
ecologizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1775 -

dispoziţia Guvernului 
4622. Anexa nr.3/15  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 45.500 mii 
lei pentru reabilitarea 
Cazinoului din Constanţa, 
judeţul Constanţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PDL Chiru Gigi 
Christian 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea Cazinoului din 
Constanţa, având în vedere  
starea avansată de degradare a 
acestuia.  
Clădirea este inclusă pe  lista 
monumentelor istorice a 
Ministerului Culturii, fiind un 
reper istoric pentru locuitorii 
oraşului, dar şi pentru turiştii 
care aleg ca destinaţie de 
vacanţă litoralul românesc. 
Nerealizarea consolidării şi 
restaurării acestui obiectiv de 
interes naţional va duce la 
avansarea procesului de 
degradare sau, poate chiar, la 
distrugerea completă a 
acestuia.     
Readucerea în circuitul public a 
monumentului istoric va crea un 
nou spaţiu destinat 
evenimentelor culturale de 
anvergură, dar şi celor de 
agrement sau economice. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

4623. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 
3299,77 mii lei pentru realizarea 
obiectivului: ,,Reabilitare Bazin 
de Înot Olimpic”, Municipiul Alba 
Iulia, jud. Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat PDL Negruţ Clement  
Senator PDL Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea obiectivului de 
reabilitare a Bazinului de Înot 
Olimpic. Menţionăm că la 
această dată obiectivul este 
realizat în proporţie de 70%, 
fiind executate toate elementele 
structurale şi parte din finisaje şi 
instalaţii. 
Finalizarea investiţiei este 
necesară pentru asigurarea 
desfăşurării optime a activităţilor 
sportive din localitate. Nevoia 
unui spaţiu adecvat pentru 
pregătirea echipelor sportive de 
performanţă. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

4624. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune alocarea sumei de 
4.225,74 mii lei pentru finalizarea 
obiectivului: 
Locuinţe Sociale - Municipiul 
Alba Iulia - „Programul 
construcţiilor de locuinţe sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi din 
locuinţele retrocedate” conform 
O.U.G. nr. 74/2007  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea obiectivului de 
construire de locuinţe sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi din 
locuinţele retrocedate. 
 
Menţionăm că obiectivul 
cuprinde realizarea a 75 de 
apartamente repartizate pe trei 
blocuri A1, A2 şi A3, în mod 
egal, câte 25 apartamente pe 
fiecare bloc, ale căror lucrări au 
fost începute în anul 2009, 
ultimul termen propus pentru 
finalizare fiind 13.07.2013. 
Până în prezent sunt finalizate 
şi repartizate populaţiei doar 25 
apartamente din blocul A3, 
blocul A1 fiind executat în 
proporţie de 76% şi blocul A2 în 
proporţie de 42%. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
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stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

4625. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Restaurare, însănătoşire, 
amenajare şi schimbare 
destinaţie în sediu Primărie 
Zlatna, judeţul Alba – Clădire 
Piaţa Unirii, nr. 1. 
Se propune alocarea sumei de 
1700 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Restaurare, însănătoşire, 
amenajare şi schimbare 
destinaţie în sediu Primărie 
Zlatna, judeţul Alba – Clădire 
Piaţa Unirii, nr. 1 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finatarea acestor lucrari din 
bugetul MDRAP 

4626. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 700,02 mii lei 
pentru reabilitare reţea apă 
potabilă în sat Deal, com. Câlnic, 
jud. Alba. 

Suma solicitată este necesară 
pentru reabilitarea reţelei de 
apă, întreruptă din lipsă de 
fonduri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1779 -

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
4627. Anexa nr. 3/ 15 / 02 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 50,02 mii lei 
pentru realizarea a două locuri 
de joacă pentru copiii din 
comuna Doştat, judeţul Alba. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea locurilor de 
joacă pentru copii.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari din 
bugetul MDARP 

4628. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocaraea sumei de 5.000,01 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 
apă şi canalizare în comuna 
Roşia de Secaş, judeţul Alba. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Alocarea sumei este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 
 
 
Sursa: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1781 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1782 -

acestora.

 
 

4629. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 250,02 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
comunal în  sat Tău, com. Roşia 
de Secaş, jud. Alba 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Alocarea sumei este necesară 
pentru modernizarea drumului 
comunal.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
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crt. 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
4630. Anexa nr. 3/ 15 / 02 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 50,03 mii lei 
pentru reabilitare dispensar 
uman în sat Roşia de Secaş, 
com. Roşia de Secaş, jud.Alba. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Alocarea sumei este necesară 
pentru reabilitarea dispensarului 
uman. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

4631. Anexa nr. 3/ 15 / 02 Alocarea sumei de 200,02 mii lei Alocarea sumei este necesară  
Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

pentru modernizarea drumurilor 
comunale şi a rigolelor în com. 
Cergău, jud. Alba. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru modernizarea drumului 
comunal.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 

4632. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 1.200,01 mii 
lei pentru extinderea reţelei de 
apă-canal în sat Gârbova, com. 
Gârbova, jud. Alba. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Alocarea sumei este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor, 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
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stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

 
4633. Anexa nr. 3/ 15 / 02 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 500,04mii lei 
pentru reţeaua de apă în sat 
Reciu, com. Gârbova, jud. Alba 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 

Alocarea sumei este necesara 
pentru finalizarea lucrarilor, 
intrerupte din lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1787 -

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

 
 

4634. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 600,01 mii lei 
pentru terminarea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de epurare 
în com. Crăciunelul de Jos, jud. 

Suma solicitată este necesară 
pentru continuarea lucrărilor, 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Alba. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
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staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4635. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Modernizare Spital de Urgenţă 
Alba Iulia 
Se propune alocarea sumei de 
26.210,01 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 

Modernizare Spital de Urgenţă 
Alba Iulia 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

4636. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Organizarea unui Centru de 
recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrică Sâncrai 
Se propune alocarea sumei de 
9.000,02 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Organizarea unui Centru de 
recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrică Sâncrai 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

4637. Anexa nr. 3/ 15 / 02 Organizarea unui Centru de zi Organizarea unui Centru de zi Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

destinat persoanelor cu afecţiuni 
neuropsihice 
Se propune alocarea sumei de 
9.000,05 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

destinat persoanelor cu 
afecţiuni neuropsihice 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

4638. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Captarea de noi surse de apă – 
oraş Abrud 
Se propune alocarea sumei de 
1.500,01 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement 

Captarea de noi surse de apă – 
oraş Abrud 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

timpul exerciţiului bugetar 
 
 

4639. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Canalizare menajeră şi staţie de 
epurare, sat Răhău, Mun. Sebeş 
Se propune alocarea sumei de 
7.326,74 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Canalizare menajeră şi staţie de 
epurare, sat Răhău, Mun. 
Sebeş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4640. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Reparaţii capitale la Colegiul 
National Inochentie Micu Clain – 
Blaj 
Se propune alocarea sumei de 
13.307,98 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Reparaţii capitale la Colegiul 
National Inochentie Micu Clain – 
Blaj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
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suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4641. Anexa nr. 3/ 15 / 02 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Reabilitare termică, reabilitare 
instalaţii electrice, termice, 
sanitare şi contruire acoperiş tip 
şarpantă la clădirea Centrului 
Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă 
Alba Iulia 
Se propune alocarea sumei de 
4.783,26 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 

Reabilitare termică, reabilitare 
instalaţii electrice, termice, 
sanitare şi contruire acoperiş tip 
şarpantă la clădirea Centrului 
Şcolar Pentru Educaţie 
Incluzivă Alba Iulia 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
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Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

din bugetul MDRAP 

4642. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Reabilitarea, extinderea si 
modernizarea infrastructurii 
utilităţilor publice urbane in 
cartierul "Lucian Blaga" 
Se propune spre alocare suma 
de 10.690,63 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Reabilitarea, extinderea si 
modernizarea infrastructurii 
utilităţilor publice urbane in 
cartierul "Lucian Blaga" 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4643. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Modernizare Spital de Urgenţă 
Alba Iulia 
Se propune alocarea sumei de 
26.210,01 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Modernizare Spital de Urgenţă 
Alba Iulia 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

4644. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Organizarea unui Centru de 
recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrică Sâncrai 
Se propune alocarea sumei de 
9.000,02 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Organizarea unui Centru de 
recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrică Sâncrai 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4645. Anexa nr.3/ 15  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  

Alocarea sumei de 500.000 euro 
pentru reabilitarea Ştrandului 
Vega sau contrucţia unui nou 
ştrand în 

Obiectiv nou de investiţii.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0.4 % din 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
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 Municipiul Ploieşti,  Judeţul 
Prahova. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL Volosevici Andrei 
Liviu şi Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 
 

4646. Anexa nr. .3/ 15  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
 

Suplimentarea cu suma de 
1.000.000 euro pentru 
reabilitarea Hipodromului 
Ploieşti  
Municipiul Ploieşti Judeţul 
Prahova. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv nou de investiţii / 
Parteneriat cu Municipiul 
Ploieşti 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0.4 % din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
- Nu există temei legal pentru 
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protecţia mediului a Senatului, 
Senator PDL Volosevici Andrei 
Liviu şi Grupurile Prlamentare 
ale PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

4647. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
1 700 000 RON pentru construire 
Sală Sport Zăbrani, loc. Zăbrani, 
judeţ Arad 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator Constantin Traian Igaş
Grupurile Parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construire Sală Sport. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
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localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

4648. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 13.401.070 
lei pentru modernizare drumuri 
de interes local în comuna 
Horgeşti. Construire Centru de 
îmgrijire bătrâni. Aşezământ 
cultural. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Marcu Viorica - PNL 

2009-Proiect integrat pentru 
finanţarea din fonduri FEARD 
măsura 322. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
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Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4649. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 17.389.964 
lei pentru Construire sistem de 
alimentare cu apă, reţea de 
canalizare şi staţii de epurare a 
apelor uzate în comuna Horgeşti. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Marcu Viorica - PNL 

2010 – Fondul de Mediu 
(nr.90532- nov.2010) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4650. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 8.607.169  
lei pentru Modernizare drumuri 
de interes local comuna Horgeşti, 
jud Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Marcu Viorica - PNL 

2011/2009/ Proiect integrat 
pentru finanţarea din fonduri 
FEARD măsura 322. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4651. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 1.754.699 
euro pentru Modernizare drumuri 
comunale în comuna Coloneşti 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

2010 Proiect integrat pentru 
finanţarea din fonduri FEARD 
măsura 322 (depus la Agenţia 
de Plăţi pentru dezvoltare rurală 
şi Pescuit) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Marcu Viorica - PNL 

respective 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
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alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4652. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 2.026.160 
euro pentru reţea apă şi 
canailzare Comuna Coloneşti, 
jud. Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Marcu Viorica - PNL 

2011 Proiect integrat pentru 
finanţarea din fonduri FEARD 
măsura 322 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
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proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4653. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 18.263,115 
mii lei pentru înfiinţarea 
sistemului public de alimentare 
cu apă şi a sistemului public de 
canalizare în comuna 
Răchitoasa, jud. Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Deputat Marcu Viorica – PNL 

2010-Administrarea Fondului 
pentru Mediu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4654. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se solicita suma de 6.438,927 
mii lei pentru modernizare drum 
comunal DC 49 Burdusaci – 
Haghiac – Opriseşti – Movilita – 
Dumbrava, comuna Răchitoasa, 
jud. Bacău 

Programul Naţional de 
Dezvoltare a Infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4655. Anexa 3/15, Capitol bugetar 
70.01 –  
10 000 km de drumuri judeţene 
şi de interes local 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 
109.720,09 mii lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii intrajudeţene DJ 
282, DJ 281D, DJ 281B şi DJ 
281 pe traseul Iaşi-Gropniţa-
Coarnele Caprei-Belceşti-
Scobinţi-Sireţel-Lespezi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputaţi PDL Petru MOVILĂ şi 
dr. Camelia BOGDĂNICI 

Prin reabilitarea acestor drumuri 
se asigură accesul a circa 50-60 
mii de locuitori la unităţile 
medicale, unităţile de 
învăţământ şi administrative, 
fiind singurele căi de legătură 
către acestea, inclusiv către 
judeţul Neamţ pentru o parte 
dintre localităţi. 
 
Sursa de finanţare:  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4656. Anexa 3/15, Capitol bugetar 
70.01 –  
10 000 km de drumuri judeţene 
şi de interes local 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 
107.944,07 mii lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii intrajudeţene DJ 
248A şi DJ 246 pe traseul Iaşi – 
Țibăneşti - Dagâţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Prin reabilitarea acestor drumuri 
se asigură accesul a circa 50-60 
mii de locuitori la unităţile 
medicale, unităţile de 
învăţământ şi administrative, 
fiind singurele căi de legătură 
către acestea, inclusiv către 
judeţul Neamţ pentru o parte 
dintre localităţi. 
 
Sursa de finanţare:  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Deputaţi PDL Petru MOVILĂ şi 
dr. Camelia BOGDĂNICI 
 
Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4657. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 9 .500.000  lei 
– în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale pentru 
obiectivul de investiţii “Infiinţarea 
reţelei de canalizare şi 
construirea staţiei de epurare a 
apei în comuna Augustin”. 
Alocarea se realizează către 

Dezvoltarea infrastucturii 
tehnico-edilitare în comuna 
Augustin reprezinta o 
promisiune electorala a USL pe 
fondul constatării problemei 
reale a nivelului infrastructurii în 
zona. 
(Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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bugetul comunei Augustin. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

dispoziţia Guvernului) repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4658. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 800. 000 lei - 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivul de 
investiţii ”Înfiinţarea staţiei de 
clorinare a apei în comuna 
Augustin”. 
Alocarea se realizează către 
bugetul comunei Augustin. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

Extinderea sursei de apa şi 
îmbunătăţirea calităţii acesteia 
reprezintă o necesitate majoră, 
zona fiind în prezent 
subdimensionată la acest 
capitol. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4659. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se alocă suma de 200. 000 lei - 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivul de 
investiţii “Reabilitarea unei 
porţiuni de  200 m de drum în 
localitatea Tărlungeni”. 
Alocarea se realizează către 
Primaria Tărlungeni. 

În prezent drumul este 
impracticabil deoarece necesită 
consolidarea unui canal de apă. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4660. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 4. 500. 000 lei 
- în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale pentru 
obiectivul de investiţii “Realizare 
sistem de canalizare în 
localitatea Cincu”. 
Alocarea se realizează către 
Primaria Cincu 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

În prezent în zona nu există 
sistem de canalizare şi epurare 
a apei. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

 
4661. Anexa nr.3/15, - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 4. 500. 000 lei 
- în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale pentru 
obiectivul de investiţii “Realizare 
sistem de canalizare în 
localitatea Şoarş. 
Alocarea se realizează către 
Primaria Şoarş 

În prezent în zona nu există 
sistem de canalizare şi epurare 
a apei. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului)) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4662. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 4. 500. 000 lei 
- în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale pentru 
obiectivul de investiţii “Realizarea 
de bazine de captare a apei şi a 
sistemului de aducţiune cu 
pompe stradale în comuna Caţa 
şi satele arondate, respectiv: 
Paloş, Drăguşeni, Ioneşti şi Beia. 
Alocarea se realizează către 
Primaria Caţa 
 (Deputat Maria Grecea – PPDD
Senator Marius Coste – PPDD) 

Până în prezent au fost 
executate lucrările de forare 
pentru captarea apei.  
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4663. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   – 
Capitolul bugetar 70.01 
Construire săli de sport 

Se alocă suma de 380. 000 lei - 
în bugetul Ministerului Educaţiei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii “Înfiinţarea unei Săli de 
Sport pentru Şcoala Generala 3 
din localitatea Codlea, prin 
reabilitarea unei clădiri ce 
aparţine Primăriei. 

În prezent Şcoala Generala 3 
din Codlea nu dispune de o sala 
de sport, iar primăria a acceptat 
să puna la dispoziţie o clădire în 
scopul amenajării specifice 
solicitate de şcoală. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Alocarea se realizează către 
Primaria Codlea 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4664. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Reabilitare sali 
de sport 

Se alocă suma de 250. 000 LEI – 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivul de 
investiţii “Amenajarea unei 
minisăli de sport in cadrul 
Centrului de Asistenţă pentru 
Batrâni din localitatea Victoria” . 
Alocarea se realizează către 
primăria Victoria. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

Înfiinţarea unei săli de sport 
este oportună atât pentru 
bătrânii cât şi pentru copiii 
instituţionalizaţi din localitate. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4665. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 300. 000 LEI - 
in bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivul de 
investiţie “Reabilitarea Staţiei de 
Epurare in municipiul Făgăraş” 
Alocarea se realizează catre 
Primăria Făgăraş 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 

În prezent se derulează lucrări 
specifice pentru reabilitarea 
infrastructurii de apă şi 
canalizare în municipiu.  
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Senator Marius Coste – PPDD) repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4666. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Program 
National pentru reabilitarea si 
modernizarea 
infrastructurii culturale si dotarea 
de sedii pentru asezaminte 
culturale din mediu mixt si urban 

Se alocă suma de 300. 000 LEI - 
in bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale pentru realizarea 
obiectivului de investiţii 
“Reabilitarea Centrului Cultural 
Făgăraş, biblioteca şi 
cinematograful, din localitatea 
Făgăraş”. 
Alocarea se realizează către 
Primăria Făgăraş. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

Centrul Cultural este o instituţie 
de referinta în zona iar 
reabilitarea acesteia va conduce 
la conservarea tradiţiilor şi 
obiceiurilor populare precum şi 
la dezvoltarea unor oportunităţi 
turistice semnificative. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului)) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4667. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 300. 000 lei- 
in bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru realizarea 
obiectivului de investiţie 
“Extinderea sistemului de 
iluminat public în municipiul 
Făgăraş”. 
Alocarea se realizează către 

Extinderea sistemului de 
iluminat public inclusiv în 
parcările de resedinţa reprezintă 
o necesitate  în zonă, fiind 
semnalată şi în campania 
electorală. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Primăria Făgăraş. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4668. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 400.000 lei- în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivul “ 
Realizare sistem canalizare în 
comuna Dumbrăviţa şi a staţiei 
de pompare a apei”. Alocarea se 
realizează către Primaria 
Dumbrăviţa. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD
Senator Marius Coste- PP DD) 

Cei 5.200 de locuitori ai 
comunei Dumbrăviţa şi ai 
satului aparţinator, Vlădeni, nu 
beneficiază de apa curentă în 
propriile gospodării. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4669. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Reabilitare sali 
de sport 

Se alocă suma de 500.000 lei -în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivul “ 
Construire sala de sport în 
localitatea Dumbraviţa”. Alocarea 
se realizează către Primaria 
Dumbrăviţa. 
(Deputat Maria Grecea- PP DD 

Sala de sport actuala este 
foarte veche şi are o suprafaţă  
insuficientă pentru activităţi 
sportive, având circa 30 de 
metri pătraţi, şcoala din 
localitatea Dumbraviţa fiind 
frecventată de aproape 300 de 
elevi. (Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1820 -

Senator Marius Coste- PP DD) bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4670. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

 
Se alocă suma de 500.000 lei - 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale pentru obiectivele:“ 
Canalizare ape uzate menajere 
în comuna Racoş şi sat Mateiaş” 
şi “Bransamente apa potabilă în 
comuna Racoş şi sat Mateiaş”. 
Alocarea se va face către 
primaria Racoş. 
(Deputat Maria Grecea- PP DD 
Senator Marius Coste – PP DD 
) 

Localitatea Racoş nu dispune 
de reţele de conducte pentru 
ape uzate provenite de la 
utilizatori. Se impune de 
asemenea extinderea şi 
îmbunătaţirea reţelei de apa 
potabilă. (Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4671. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 250.000 lei- în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivele: 
“Alimentare cu apa potabilă în 
localitaţile Gura Văii, Recea si 
Dejani” şi “Introducerea reţelei de 
gaz metan în localităţile Gura 
Văii si Dejani”. Alocarea se va 

Cei aproximativ 3000 de 
localnici din comuna Recea nu 
beneficiaza de alimentare cu 
gaz metan şi apa potabilă, 
aceste investiţii fiind prioritare în 
2013. (Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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face către Primaria Recea. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD
Senator Marius Coste- PP DD) 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4672. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se alocă suma de 200.000 lei- în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivul “ 
Asfaltare 500 de metri drum în 
localitatea Iaşi” ( rămaşi 
neasfaltaţi). Alocarea se va face 
către Primăria Recea. 
( Deputat Maria Grecea – PP 
DD 
Senator Marius Coste – PP DD)

În localitatea Iaşi se impun 
lucrări de reparaţii, asfaltare şi 
modernizare drumuri, deoarece 
acestea nu au mai fost 
reabilitate în ultimii ani. (Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4673. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 1.000.000 lei- 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivul “ 
Reabilitare străzi şi trotuare după 
finalizarea lucrărilor de 
canalizare şi apă potabilă”. 
Alocarea se va face către 
Primăria Rupea.  

În urma lucrărilor de canalizare 
şi introducere a reţelei de apă 
potabilă, mai multe străzi si 
trotuare de pe raza localităţii 
Rupea au fost deteriorate, fiind 
necesară în prezent reabilitatea 
lor. (Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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( Deputat Maria Grecea – PP 
DD 
Senator Marius Coste – PP DD 
) 

 repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4674. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se alocă suma de 300.000 lei – 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivul 
“Modernizare drum comunal-DC 
27- Lovnic-Grînari”. Alocarea se 
va face către Primăria Jibert. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD
Senator Marius Coste – PP DD 
) 

Infrastructura stradală necesită 
mari lucrări de investiţii, 
deoarece drumurile judeţene şi 
comunale sunt foarte 
deteriorate. (Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4675. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 300.000 lei – 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivul “ 
Amenajare cu apă şi canalizare 
în satele Jibert, Dacia şi Lovnic”. 
Alocarea se va face către 
primăria Jibert. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD

Deşi studiul de fezabilitate a fost 
realizat în urmă cu mai mult 
timp, nu au fost alocate fonduri 
în vederea demarării proiectului. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Senator Marius Coste – PP DD) repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4676. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Reabilitare sali 
de sport 

Se alocă suma de 200.000 lei – 
în bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice privind obiectivul “ 
Amenajare bază sportivă în 
localitatea Dacia”. Alocarea se va 
face către Primăria Jibert.  
(Deputat Maria Grecea – PP DD
Senator Marius Coste – PP DD 
) 

Pentru lucrările de amenajare a 
bazei sportive din satul Dacia 
comuna Jibert a fost eliberat 
certificatul de urbanism, însă nu 
au fost alocate fondurile 
necesare continuării proiectului. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4677. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se alocă suma de 1.000.000 lei 
– în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale privind 
obiectivul “ Reamenajare drum 
comunal în suprafaţă de 5 km- 
Buneşti”. Alocarea se va face 
către Primăria Buneşti.  
 (Deputat Maria Grecea – PP 

Reparaţia şi modernizarea 
drumului comunal din Buneşti 
reprezintă o prioritate 
investiţională, dat fiind gradul 
avansat de deteriorare a acestui 
segment de drum. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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DD, Senator Marius Coste – PP 
DD) 
 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4678. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Alimentarea cu 
apa a satelor conform HG nr. 
577/1997 

Se alocă suma de 1000.000 lei – 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivul 
“Realizare reţea de aducţiune a 
apei în comuna Ucea”. Alocarea 
se va face către Primăria Ucea. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD
Senator Marius Coste – PP DD 
) 

Realizarea reţelei de aducţiune 
si distribuţie a apei este o 
investiţie prioritară, de care vor 
beneficia locuitorii din Ucea de 
Sus, Ucea de Jos, Corbi şi 
Feldioara. (Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4679. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se alocă suma de 800.000 lei – 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivul “ 
Asfaltare 2 km de drum în 
localitatea Homorod “. Alocarea 
se va face către Primăria 
Homorod. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD

Lucrările de asfaltare se impun 
ca urmare a gradului foarte 
avansat de uzură a drumului din 
localitatea Homorod. (Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Senator  Marius Coste – PP DD 
) 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4680. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Program 
National pentru reabilitarea si 
modernizarea 
infrastructurii culturale si dotarea 
de sedii pentru asezaminte 
culturale din mediu mixt si urban 

Se alocă suma de 10.000.000 lei 
– în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale privind 
obiectivul “ Reparaţii Căminul 
Cultural din localitatea Ticuş “. 
Alocarea se va face către 
Primăria comunei Ticuş. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD
Senator  Marius Coste – PP DD 
) 

Investiţia este necesară în 
vederea susţinerii  şi promovării 
tradiţiilor populare ale zonei. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4681. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se alocă suma de 35.000.000 lei 
– în bugetul MInisterului 
Dezvoltării Regionale pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţie “ Modernizarea 
infrastructurii rutiere urbane în 
cartierul Florilor din localitatea 
Ghimbav”. Alocarea se 

Proiectul reprezintă o 
promisiune electorală din 
campania electorală a 
reprezentanţilor USL, propunere 
susţinută şi de reprezentanţii 
celorlalte formaţiuni politice, 
deoarece este un proces de 
utilitate regională recunoscută. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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realizează către Primaria 
Ghimbav. 
(Deputata Maria Grecea – PP 
DD 
Senator Marius Coste – PP DD 
) 

(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4682. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Capitolul 70.01- Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se alocă suma de 1.000.000 lei 
– în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale privind 
obiectivul “ Reabilitare drum 
comunal ştrand Codlea”. 
Alocarea se va face către 
Primăria Codlea.  
(Deputat Maria Grecea – PP DD
Senator Marius Coste – PP DD)

Investiţia este necesară pentru 
promovarea activităţilor sportive 
şi recreative care au loc la baza 
ştrandului din Codlea, calea de 
acces spre această bază 
urmînd să fie reabilitată pentru a 
facilita accesul în zona de 
agrement Codlea- ştrand. 
((Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4683. Anexa nr.3/15, - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se alocă suma de 1.000.000 lei 
– în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale privind 
obiectivul “ Reabilitare centru 
istoric în municipiul Codlea”. 
Alocarea bugetară se va face 
către Primăria Codlea. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD

Proiectul se derulează inclusiv 
cu fonduri externe 
nerambursabile şi reprezintă o 
investiţie importantă pentru 
municipiul Codlea. Se susţine 
astfel reabilitarea si protejarea 
unor obiective de mare 
importanţă, aflate în patrimoniul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Senator Marius Coste – PP DD 
) 
 

localităţii.  (Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4684. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Întocmire Studiu geotehnic, 
Studiu de fezabilitate pentru 
construire bloc ANL în oraşul 
Aninoasa, judeţul Hunedoara, în 
valoare 70 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Numărul mare de  solicitări de 
locuinţe pentru tineri şi lipsa 
spaţiilor de locuit. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”.      
 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

4685. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Construire bloc locuinţe sociale 
cu 60 apartamente, în oraşul 
Aninoasa, judeţul Hunedoara, în 
valoare de 10.079, 417 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Proiect nr. 105/2008 depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
cu adresa nr. 
121035/23.10.2008, reactualizat 
în anul 2011 potrivit Legii 
363/2010 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru 
obiective de investiţii finanţate 
din fonduri publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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politica sa în domeniu 
4686. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Reabilitare case colonii în oraşul 
Aninoasa, judeţul Hunedoara în 
valoare de 4.031,582 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Studii de fezabilitate privind 
reabilitarea a 18 case de 
colonie de locuit, cu o vechime 
de peste 50 ani, SF însuşit de 
către Consiliul local al oraşului 
Aninoasa prin HCL nr. 
9/22.02.2012 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

4687. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Reabilitare străzi în oraşul 
Aninoasa, judeţul Hunedoara în 
valoare de 1.069,984 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Existenţa unui Studiu de 
fezabilitate întocmit şi însuşit de 
către Consiliul local al oraşului 
Aninoasa prin HCL nr. 
22/11.04.2011 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare,  capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4688. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Reparaţii drum pe strada 
Libertăţii de la nr. 85 la nr. 145, 
în oraşul Aninoasa, judeţul 
Hunedoara în valoare de 
931,946 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Existenţa unui Studiu de 
fezabilitate însuşit de către 
Consiliul local al oraşului 
Aninoasa prin HCL nr. 
112/19.12.2006 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4689. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Reabilitare sediu administrativ 
Primărie din oraşul Aninoasa, 
judeţul Hunedoara în valoare de 
700 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Proiect faza concept – 
necesitatea reabilitare sediu 
administrativ, clădire veche 
regim de înălţime P. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

4690. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice  
 

Modernizare sistem de 
alimentare cu apă şi canalizare 
în zonele Colonia de jos, 
Cocoşvar, Colonia ţărănească 
din municipiul Vulcan, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 300 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Obiectiv necesar pentru 
asigurarea unor condiţii decente 
de viaţă pentru locuitorii din 
aceste zone. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1833 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1834 -

publice locale. 
 

4691. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice  
 

Documentaţii tehnice şi execuţie 
lucrări pentru Alimentare cu apă 
zona Pasul Vâlcan din municipiul 
Vulcan, judeţul Hunedoara, în 
valoare de 13.953 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Investiţii necesare pentru 
asigurarea utilităţilor spaţiilor de 
cazare în vederea clasificării 
staţiunii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1835 -

prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4692. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 

Documentaţii tehnice şi execuţie 
lucrări pentru Canalizare 
menajeră zona Pasul Vâlcan din 
municipiul Vulcan, judeţul 

Investiţii necesare pentru 
asigurarea utilităţilor spaţiilor de 
cazare în vederea clasificării 
staţiunii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 



 
 
Nr. 
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Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice  

Hunedoara, în valoare de 7.600 
mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4693. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Modernizare străzi Centrul vechi 
Lot 2+Lot 3 din municipiul 
Vulcan, judeţul Hunedoara, în 
valoare de 900 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 

Investiţii necesare pentru 
continuarea modernizării 
centrului municipiului şi 
asigurarea unui aspect civilizat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4694. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Modernizare drum Pasul Vulcan, 
zona Dincă-Staţie Telegondolă, 
din municipiul Vulcan, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 2.000 
mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Investiţii necesare pentru 
asigurarea accesului auto spre 
zona de agrement Pasul 
Vâlcan. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4695. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 

Construire sală de sport la Liceul 
Tehnologic din municipiul Lupeni, 
judeţul Hunedoara, în valoare de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
desfăşurarea activităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

8.750 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

sportive unui număr de 1.000 de 
elevi ce studiază la această 
unitate de învăţământ.. 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 

4696. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 

Reabilitare Cinematograful 
Cultural, din municipiul Lupeni, 
judeţul Hunedoara, în valoare de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea actului cultural, fiind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

8.000 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

singurul cinematograf din 
localitate. 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

4697. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Reabilitare termică a 50 blocuri 
de locuinţe, din municipiul 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
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Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Lupeni, judeţul Hunedoara, în 
valoare de 15.000 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

asigurarea confortului termic şi 
reducerea cheltuielilor cu 
încălzirea. 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul 
bugetar, articolul şi alineatul 
de la care să se finanţeze 
lucrările respective  
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 



 
 
Nr. 
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specifice implementării 
programelor operaţionale. 
 

4698. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Continuarea lucrărilor de 
introducere a gazului metan din 
municipiul Lupeni, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 12.000 
mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea condiţiilor de trai 
decent a populaţiei. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a 
se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 

- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale 
 

4699. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Reabilitare străzi secundare din 
municipiul Lupeni, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 10.000 
mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea străzilor şi 
trotuarelor dintre blocuri. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4700. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 

Reabilitare termică a 30 blocuri 
de locuinţe, din oraşul Petrila, 
judeţul Hunedoara, în valoare de 
9.000 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea confortului termic şi 
reducerea cheltuielilor cu 
încălzirea. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul 
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Administraţiei Publice administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

bugetar, articolul şi alineatul 
de la care să se finanţeze 
lucrările respective  
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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4701. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Reabilitare termică a 20 blocuri 
de locuinţe, din oraşul Uricani, 
judeţul Hunedoara, în valoare de 
6.000 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea confortului termic şi 
reducerea cheltuielilor cu 
încălzirea. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul 
bugetar, articolul şi alineatul 
de la care să se finanţeze 
lucrările respective  
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
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şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 
 

4702. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Reabilitare străzi secundare din 
municipiul Petroşani, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 25.000 
mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea străzilor şi 
trotuarelor dintre blocuri. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
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crt. 
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- 1848 -

Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4703. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Reabilitare termică a 50 blocuri 
de locuinţe, din municipiul 
Petroşani, judeţul Hunedoara, în 
valoare de 15.000 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea confortului termic şi 
reducerea cheltuielilor cu 
încălzirea. 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul 
bugetar, articolul şi alineatul 
de la care să se finanţeze 
lucrările respective  
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
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- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 

 

4704. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Reabilitare Cămin Cultural Boiu, 
din comuna Rapoltu Mare, 
judeţul Hunedoara în valoare de 
562,187 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de consolidare, reabilitare, 
împrejmuire şi amenajare alei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
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crt. 
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- 1850 -

aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei 
proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, de către 
Comisia pentru evaluarea şi 
selecţia proiectelor. Comisia 
va selecta proiectele propuse 
de autorităţile administraţiei 
publice locale şi va propune 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice finanţarea celor care 
întrunesc criteriile prevăzute 
în ghidurile operaţionale 
specifice fiecărui obiectiv. 
 

4705. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 3200 mii lei 
pentru finalizare construcţie 
Cămin Cultural, comuna 
Peştişani, judeţul Gorj.  
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 
 

Construcţia este nefinalizată, 
datorită lipsei fondurilor.   
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1851 -

timpul exerciţiului bugetar 
 

4706. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 6500 mii lei 
pentru canalizare satele 
Boroşteni, Peştişani, Hobiţa,  
comuna Peştişani, judeţul Gorj.  
 
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 

Prin realizarea acestei investiţii 
se urmăreşte introducerea 
sistemului de canalizare in 
Comuna Peştişani. Pentru 
această investiţie există studiu 
de fezabilitate. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

 

4707. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 7500 mii lei 
pentru canalizare satele Gureni, 
Frânceşti, Brădiceni  comuna 
Peştişani, judeţul Gorj.  
 
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 

Prin realizarea acestei investiţii 
se urmăreşte introducerea 
sistemului de canalizare in 
Comuna Peştişani. Pentru 
această investiţie există studiu 
de fezabilitate. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4708. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru alimentare cu apă sat 
Sănăteşti, Comuna Arcani, 
judeţul Gorj.  
 
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 

Prin realizarea acestei investiţii 
se urmăreşte introducerea 
sistemului de alimentare cu apă 
in Comuna Arcani.. Pentru 
această investiţie există studiu 
de fezabilitate. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4709. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 98000 mii lei 
pentru canalizare menajeră şi 
epurarea apei uzate Comuna 
Arcani, judeţul Gorj.  
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 

Prin realizarea acestei investiţii 
se urmăreşte introducerea 
sistemului de canalizare si 
epurarea apei in Comuna 
Arcani. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4710. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 4008 mii lei 
pentru reabilitarea si extinderea 
reţelei de canalizare a oraşului 
Tismana, judetul Gorj. 
 
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 

Prin realizarea acestei investiţii 
se urmăreşte reabilitarea si 
extinderea reţelei de canalizare 
a oraşului Tismana. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4711. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 40 mii lei 
pentru extindere alimentare cu 
apă Cartier Mahala Oraş 
Tismana, judeţul Gorj.  
 
 
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 

Prin realizarea acestei investiţii 
se urmăreşte extinderea reţelei 
de alimentare cu apa a 
Cartierului Mahala. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4712. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru extindere alimentare cu 
apă sat Costeni, Oraş Tismana, 
judeţul Gorj.  
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 

Prin realizarea acestei investiţii 
se urmăreşte extinderea reţelei 
de alimentare cu apa a satului 
Costeni. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4713. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru extindere alimentare cu 
apă sat Celei, Oraş Tismana, 
judeţul Gorj.  
 
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 

Prin realizarea acestei investiţii 
se urmăreşte extinderea reţelei 
de alimentare cu apa a satului 
Celei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4714. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru reabilitarea retelei de 
alimentare cu apa, Oraş 
Tismana, judeţul Gorj.  
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 

Prin realizarea acestei investiţii 
se urmăreşte reabilitarea reţelei 
alimentare cu apa a oraşului 
Tismana. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4715. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 2000 mii lei 
pentru realizarea sistemului de 
canalizare sat Pocruia, Oras 
Tismana, judeţul Gorj.  
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 

Prin realizarea acestei investiţii 
se urmăreşte realizarea 
sistemului de canalizare sat 
Pocruia. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4716. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru reabilitare termica a 
şcolilor, dispensarului si cladirea 
Primariei Oraşului Tismana, 
judeţul Gorj.  
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 

Prin realizarea acestei investiţii 
se urmăreşte reducerea 
cheltuielilor cu utilitaţile si 
imbunătăţirea aspectului estetic 
al cladirilor. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4717. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru reabilitarea sistemelor de 
incalzire centrala la scoli, 
cladirea Primarie, dispensar, sala 
de sport, Oraş Tismana, judeţul 
Gorj.  
 
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 

Prin realizarea acestei investiţii 
se urmăreşte imbunatatirea 
confortului termic si reducerea 
cheltuielilor cu utilitaţile. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4718. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru Proiectul ”Reabilitarea, 
modernizarea infrastructurii 
culturale si dotarea 
asezamantului cultural din 
localitatea Tismana”, Oraş 
Tismana, judeţul Gorj. 
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 

Prin realizarea acestei investiţii 
se urmăreşte modernizarea 
asezamantului cultural din 
localitatea Tismana. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4719. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice 
 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice cu suma 
de 1.613.850  lei la Anexa 
3/24/15 – pentru intretinerea  
bazinului olimpic din cadrul 
Liceului cu Program Sportiv, 
municipiul Braila. 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrarilor la bazinul 
olimpic,din cadrul Liceului cu 
program sportiv , municipiul 
Braila. Liceul cu program sportiv 
Braila ,spre deosebire de 
celelalte unitati cu program 
sportiv, are in administrare mai 
multe baze ,respectiv sala de 
jocuri sportive, bazin acoperit de 
inot,bazin descoperit de inot 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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(bazin olimpic). 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4720. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune alocarea sumei de 
3299,77 mii lei pentru realizarea 
obiectivului: ,,Reabilitare Bazin 
de Înot Olimpic”, Municipiul Alba 
Iulia, jud. Alba 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea obiectivului de 
reabilitare a Bazinului de Înot 
Olimpic. Menţionăm că la 
această dată obiectivul este 
realizat în proporţie de 70%, 
fiind executate toate elementele 
structurale şi parte din finisaje şi 
instalaţii. 
Finalizarea investiţiei este 
necesară pentru asigurarea 
desfăşurării optime a activităţilor 
sportive din localitate. Nevoia 
unui spaţiu adecvat pentru 
pregătirea echipelor sportive de 
performanţă. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

4721. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune alocarea sumei de 
4.225,74 mii lei pentru finalizarea 
obiectivului: 
Locuinţe Sociale - Municipiul 
Alba Iulia - „Programul 
construcţiilor de locuinţe sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi din 
locuinţele retrocedate” conform 

Finalizarea obiectivului de 
construire de locuinţe sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi din 
locuinţele retrocedate. 
 
Menţionăm că obiectivul 
cuprinde realizarea a 75 de 
apartamente repartizate pe trei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
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O.U.G. nr. 74/2007  blocuri A1, A2 şi A3, în mod 
egal, câte 25 apartamente pe 
fiecare bloc, ale căror lucrări au 
fost începute în anul 2009, 
ultimul termen propus pentru 
finalizare fiind 13.07.2013. 
Până în prezent sunt finalizate 
şi repartizate populaţiei doar 25 
apartamente din blocul A3, 
blocul A1 fiind executat în 
proporţie de 76% şi blocul A2 în 
proporţie de 42%. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013. 

dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

4722. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Restaurare, însănătoşire, 
amenajare şi schimbare 
destinaţie în sediu Primărie 
Zlatna, judeţul Alba – Clădire 
Piaţa Unirii, nr. 1. 
Se propune alocarea sumei de 
1700 mii lei. 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Restaurare, însănătoşire, 
amenajare şi schimbare 
destinaţie în sediu Primărie 
Zlatna, judeţul Alba – Clădire 
Piaţa Unirii, nr. 1 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   

4723. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 

Alocarea sumei de 700,02 mii lei 
pentru reabilitare reţea apă 
potabilă în sat Deal, com. Câlnic, 

Suma solicitată este necesară 
pentru reabilitarea reţelei de 
apă, întreruptă din lipsă de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

jud. Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

fonduri. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Administraţiei 
Publice pe anul 2013. 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
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lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4724. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 50,02 mii lei 
pentru realizarea a două locuri 
de joacă pentru copiii din 
comuna Doştat, judeţul Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea locurilor de 
joacă pentru copii.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
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bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale. 
 

4725. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocaraea sumei de 5.000,01 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 
apă şi canalizare în comuna 
Roşia de Secaş, judeţul Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Alocarea sumei este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 
 
 
Sursa: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice pe anul 
2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
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staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4726. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 250,02 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
comunal în  sat Tău, com. Roşia 
de Secaş, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Alocarea sumei este necesară 
pentru modernizarea drumului 
comunal.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice pe anul 2013. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4727. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 50,03 mii lei 
pentru reabilitare dispensar 
uman în sat Roşia de Secaş, 
com. Roşia de Secaş, jud.Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Alocarea sumei este necesară 
pentru reabilitarea dispensarului 
uman. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

4728. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 200,02 mii lei 
pentru modernizarea drumurilor 
comunale şi a rigolelor în com. 
Cergău, jud. Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 

Alocarea sumei este necesară 
pentru modernizarea drumului 
comunal.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
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Camera Deputaţilor şi Senat Regionale şi Administratiei 
Publice pe anul 2013. 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4729. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 

Alocarea sumei de 1.200,01 mii 
lei pentru extinderea reţelei de 
apă-canal în sat Gârbova, com. 
Gârbova, jud. Alba. 

Alocarea sumei este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor, 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice 

 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice pe anul 2013. 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
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crt. 
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- 1868 -

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4730. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 500,04mii lei 
pentru reţeaua de apă în sat 
Reciu, com. Gârbova, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Alocarea sumei este necesara 
pentru finalizarea lucrarilor, 
intrerupte din lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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crt. 
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- 1869 -

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
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- 1870 -

Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4731. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 600,01 mii lei 
pentru terminarea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de epurare 
în com. Crăciunelul de Jos, jud. 
Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru continuarea lucrărilor, 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
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populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
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proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4732. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Modernizare Spital de Urgenţă 
Alba Iulia 
Se propune alocarea sumei de 
26.210,01 mii lei. 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizare Spital de Urgenţă 
Alba Iulia 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

4733. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Organizarea unui Centru de 
recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrică Sâncrai 
Se propune alocarea sumei de 
9.000,02 mii lei. 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Organizarea unui Centru de 
recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrică Sâncrai 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
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4734. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Organizarea unui Centru de zi 
destinat persoanelor cu afecţiuni 
neuropsihice 
Se propune alocarea sumei de 
9.000,05 mii lei 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Organizarea unui Centru de zi 
destinat persoanelor cu 
afecţiuni neuropsihice 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

4735. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Captarea de noi surse de apă – 
oraş Abrud 
Se propune alocarea sumei de 
1.500,01 mii lei 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Captarea de noi surse de apă – 
oraş Abrud 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
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uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
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administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4736. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Canalizare menajeră şi staţie de 
epurare, sat Răhău, Mun. Sebeş 
Se propune alocarea sumei de 
7.326,74 mii lei 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Canalizare menajeră şi staţie de 
epurare, sat Răhău, Mun. 
Sebeş 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1876 -

a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4737. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 

Reparaţii capitale la Colegiul 
National Inochentie Micu Clain – 
Blaj 
Se propune alocarea sumei de 

Reparaţii capitale la Colegiul 
National Inochentie Micu Clain – 
Blaj 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice 

13.307,98 mii lei 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013. 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

4738. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Reabilitare termică, reabilitare 
instalaţii electrice, termice, 
sanitare şi contruire acoperiş tip 
şarpantă la clădirea Centrului 
Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă 
Alba Iulia 
Se propune alocarea sumei de 
4.783,26 mii lei 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Reabilitare termică, reabilitare 
instalaţii electrice, termice, 
sanitare şi contruire acoperiş tip 
şarpantă la clădirea Centrului 
Şcolar Pentru Educaţie 
Incluzivă Alba Iulia 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul 
bugetar, articolul şi alineatul 
de la care să se finanţeze 
lucrările respective  
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
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finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaţionale. 
 

4739. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Reabilitarea, extinderea si 
modernizarea infrastructurii 
utilităţilor publice urbane in 
cartierul "Lucian Blaga" 
Se propune spre alocare suma 
de 10.690,63 mii lei 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Reabilitarea, extinderea si 
modernizarea infrastructurii 
utilităţilor publice urbane in 
cartierul "Lucian Blaga" 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  

- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
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publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

4740. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Modernizare Spital de Urgenţă 
Alba Iulia 
Se propune alocarea sumei de 
26.210,01 mii lei. 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizare Spital de Urgenţă 
Alba Iulia 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

4741. Anexa nr. 3/ 15 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Organizarea unui Centru de 
recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrică Sâncrai 
Se propune alocarea sumei de 
9.000,02 mii lei. 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Organizarea unui Centru de 
recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrică Sâncrai 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

4742. 

Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Cod obiectiv 20 
Bazine de înot A-obiective 
de investiţii în continuare 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 400 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor din 
interior şi exterior la Bazinul 
Olimpic din Municipiul Alba 
Iulia, jud. Alba. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţie necesară pentru 
asigurarea desfăşurării optime 
a activităţilor sportive din 
localitate. Nevoia unui spaţiu 
adecvat pentru pregătirea 
echipelor sportive de 
performanţă. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

4743. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Cod obiectiv 20 
Bazine de înot A-obiective 
de investiţii în continuare 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 400 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor din 
interior şi exterior la Bazinul 
Olimpic din Municipiul Alba 
Iulia, jud. Alba. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Investiţie necesară pentru 
asigurarea desfăşurării optime 
a activităţilor sportive din 
localitate. Nevoia unui spaţiu 
adecvat pentru pregătirea 
echipelor sportive de 
performanţă. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerul Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1881 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2013. 
 

bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

4744. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţei Publice Cap. 5001 
gr.51 art.02 alin.03  
 

Suma iniţială se suplimentează 
cu 1,5 mil. lei, cu destinaţia: 
MODERNIZARE DRUM 
COMUNAL 
 
Modernizarea DC 159 km 0+930-
3+230 Comuna Helegiu, judeţul  
Bacău 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Vasile NISTOR, 
Senator PC 

Investitia mentionata este in 
continuarea altei investitii 
finantata din bani europeni. A se 
vedea ca acest drum care 
urmeaza a fi astfaltat porneste 
de la 900 de metri. Pana la 
aceasta lungime drumul este 
modernizat. Intrucat proiectul a 
fost integrat si a necesitat 
acoperirea mai multor investitii, 
pe acest drum s-a reusit  
astfaltarea a doar 900 de metri. 
Drumul este  la o treime cu 
drumul moderniza,t iar 
necontinuarea lucrarilor poate 
pericliteaza aceasta investitie 
intrucat lucrarile includ si ziduri 
de spijin, santuri betonate care 
sa preia cantitatile importante 
de apa ce se aduna de pe 
versanti si care se vor infiltra 
sub straturile de  mixturi 
asfaltice. Fara a pune la 
socoteala aspectul inestetic al 
unui drum partial modernizat si 
fara a lua in calcul faptul ca 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1882 -

cetatenii nu inteleg ratiunea 
pentru care lucrarile s-au oprit la 
cei 900 de metri, precizam ca in 
rapoartele Comitetului Judetean 
pentru Situatii de Urgenta, de 
multe ori s-a propus ca solutie 
modernizarea acestui drum si 
efectuarea de lucrari de 
drenare, indiguire a 
malurilor(lucrari incluse in 
proiect) , lucrari care atenueaza 
efectele dezastruoase 
intampinate in momente cu 
precipitatii foarte abundente. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu aceeaşi sumă a Bugetulului 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4745. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
9900 mii lei pentru modernizarea 
prin asfaltare DC 66 Ciorteşti-
Răducăneni 2 segmente, L=7,9 
km, comună Ciorteşti, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 

Proiectul a fost evaluat de 
MDRAP. Obiectivul de investiţii 
este Prioritate 1 pentru 
comunitatea locală şi asigură 
facilitarea accesului către 
civilizaţie a peste 1500 de 
familii. 
Sursa de finanţare: MDRAP 
PNDI 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1883 -

Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4746. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 458 
mii lei pentru finalizarea 
reabilitării drumului comunal 
DC48 Comarna-Curagău, L=2,9 
km, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Proiectul e început în 2009. 
Realizat în proporţie de 85%.  
Drumul este vital pentru a face 
legătura  şi a scoate din izolare 
dintre localitatea Curagău, 
comună Comarna , judeţul Iaşi  
şi asigură facilitarea accesului 
către civilizaţie a peste 150 de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1884 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD 

familii. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
MDRAP HG577/1997 

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4747. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 

Din suma prevăzuta se alocă 
2.699,8 mii lei pentru realizarea 
sistemului centralizat de 

Proiect aflat în evaluare la 
MDRAP. Investiţia este vitală 
pentru o zonă rurală în care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1885 -

70.01 alimentare cu apă pentru 
Comarna, Osoi, Stânca şi 
Curagău, comună Comarna, 
judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

sunt peste 2500 de familii. 
Pânza de apă freatică din zonă 
este afectată de nitriţi ce pun în 
mare pericol starea de sănătate 
a populaţiei. 
Sursa de finanţare: MDRAP 
PNDI 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1886 -

lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4748. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
11.000 mii lei pentru realizarea 
proiectului integrat: Modernizarea 
prin asfaltare a unui segment de 
drum comunal DC44 L=2,8 km, a 
unor segmente de drum săteşti 
L=2,6 km, în comună Comarna, 
judeţul Iaşi, construirea grădiniţă 
în comună Comarna, dotarea cu 
atelier meşter artizanal din 

Proiect integrat, aprobat de AM, 
fără finanţare.  
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale PNDR Măsura 
322 Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea serviciilor 
de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1887 -

comună Comarna, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului, 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4749. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
4.907,9 lei pentru modernizarea 
drumului comunal DC 69 A – km 
6+000 – 8+600 şi drumurilor 
săteşti din localitatea Brădiceţi, 

Proiectul este esenţial pentru o 
comunitate ce nu a beneficiat în 
ultimii 4 ani de nicio investiţie de 
la bugetul de stat.  
Sursa de finanţare: MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1888 -

comună Dolheşti, jud. Iaşi, L= 2,6 
km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

PNDI articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1889 -

4750. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
12.888,6 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţi canalizare 
în localităţile Gorban, Scoposeni, 
Gura Bohotin şi Zberoaia 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiect depus în 2011 la 
MDRAP. Investiţia va deservi o 
zonă cu peste 1500 de familii. 
Sursa de finanţare: MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1890 -

aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4751. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
23.537 mii lei pentru 
modernizarea prin asfaltare a DJ 
249 L=8,2 km, între Km 71+850 
şi km 80+050 (Grozeşti-Colţu 
Cornii – limita comună 
Prisecani), jud. Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Proiectul a fost în evaluare la 
MDRAP, în cadrul PNDI. 
Modernizarea drumului este 
prioritate numai 1 pentru 
comunitatea din zonă. 
Sursa de finanţare: MDRAP 
PNDI 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1891 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4752. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
2.998 mii lei pentru înfiinţarea 
reţea alimentare cu apă a satului 
Grozeşti, comună Grozeşti, 

Proiectul a fost în evaluare şi 
selectare pentru finanţare 
FEADR, PNDRM Măsura 322 
Sursa de finanţare: PNDR 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1892 -

judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Măsura 322 Renovarea, 
dezvoltarea satelor, 
îmbunatăţirea serviciilor de 
bază pentru economie şi 
populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1893 -

-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4753. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
2.129 mii lei pentru înfiinţarea 
reţea de canalizare şi staţie de 
epurare a apelor uzate apă a 
satului Grozeşti, comună 
Grozeşti, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Proiectul a fost în evaluare şi 
selectare pentru finanţare 
FEADR, PNDRm Măsura 322 
Sursa de finanţare: PNDR 
Măsura 322 Renovarea, 
dezvoltarea satelor, 
îmbunatăţirea serviciilor de 
bază pentru economie şi 
populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1894 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1895 -

Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4754. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
1045 mii lei pentru finalizarea 
obiectivului de investiţii 
Amenajare drumuri acces la 
exploataţile agricole L=9,2 km, 
comun. Moşna, jud. Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Suma 1054 mii lei reprezintă 
totalul cheltuielilor neeligibile 
aprobate prin proiect. Dificultăţi 
în obţinerea SUB şi a 
împrumutului bancar datorită 
lipsei de fonduri pentru 
cofinanţare, comisioane şi 
dobânzi. 
Sursa de finanţare: PNDR 
Măsura 125 Renovarea, 
dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economie şi 
populaţia rurală i punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1896 -

pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4755. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
9000 mii lei pentru modernizarea 
DC 19 – Golăeşti – Podu Jijiei – 
Petreşti, comună Golăeşti, jud. 
Iaşi L= 7,5 km, jud. Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul a fost în evaluare la 
MDRAP în cadrul PNDI. Este 
Prioritate 1 pentru o comunitate 
cu peste 1500 de familii. Drumul 
scoate din izolare zona. 
Sursa de finanţare: MDRAP 
PNDI 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1897 -

dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4756. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
2000 mii lei pentru proiectul de 
alimentare cu apă canalizare 
satele Petreşti-Medeleni-Cotu lui 
Ivan, jud. Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Suma de 2000 mii lei este 
absolut necesare pentru 
implementarea proiectului fiind 
partea de cofinanţare din suma 
totală de 7.801 mii lei. 
Alimentarea cu apă va deservi o 
zonă populată de peste 1500 de 
familii. 
Sursa de finanţare: MMP-AFM – 
Fondul pentru mediu. Programul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1898 -

administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

vizând protecţia resurselor de 
apă, canalizare şi staţii de 
epurare sisteme integrate de 
alimentare cu apă, staţii de 
tratare, canalizare şi staţii de 
epurare. Sesiunea 18.10.2010-
17.11.2010 

privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1899 -

uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4757. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 300 
mii lei pentru  Proiectul Integrat: 
asfaltare DC16 comună Golăeşti 
şi Ungheni, L=8,2 km, înfiinţarea 
sistem canalizare şi staţie de 
epurare ape uzate în satele 
comunelor Golăşti şi Ungheni, 
înfiinţarea sistem alimentare cu 
apă în satele Coada Stâncii, 
Golăeşti, Podu Jijiei, Grădinari, 
înfiinţarea centru de îngrijire copii 
com. Golăeşti, dotare cămin 
cultural, jud Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 

Beneficia Adi Golăeşti-Ungheni. 
Proiectul e finalizat dar sunt 
necesare fondurile pentru 
asigurarea cofinanţării. 
Sursa de finanţare: PNDR 
Măsura 322 Renovarea, 
dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economie şi 
populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1900 -

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4758. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
9000 mii lei pentru modernizarea 
DC 19 Golăeşti-Podu Jijiei-
Petreşti, comună Golăeşti, jud. 
Iaşi. L= 7,5 km 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 

Proiectul este de Prioritate 1 
pentru comună Golăeşti şi va 
asigura facilitarea accesului 
unei comunităţi de peste 1500 
de familii. 
Sursa de finanţare: MDRAP 
PNDI 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1901 -

Grupul Parlamentar PPDD   alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4759. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
1015,9 lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii 
amenajarea drumului de acces la 
exploataţile agricole Schitu Duca, 
jud. Iaşi L=9,5 km 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

Stadiul fizic realizat 25%. 
Necesar sume plată TVA 
Sursa de finanţare:  PNDR 
Măsura 125 Renovarea, 
dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economie şi 
populaţia rurală i punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1902 -

echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4760. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 250 
mii lei pentru Modernizare prin 
asfaltare Str. Mănăstirii 0+000-
5+125, comună Schitu Duca, jud. 

Stadiu fizic realizat 30%. 
Procedura de licitaţie a fost 
reluată şi finalizată. 
Sursa de finanţare: Fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1903 -

Iaşi, L=10 km 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

guvernamentale, HG 577/1997 se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
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crt. 
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- 1904 -

 
4761. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
5600 mii lei pentru Asfaltare 
drumuri în satele componente, 
comună Schitu Duca, jud Iaşi. 
L=8 km 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul va facilita accesul într-
o zonă rurală în care trăiesc 
peste 2000 de familii. 
Sursa de finanţare: MDRAP 
PNDI Programul de Reabilitare 
şi modernizare 10.000 km 
infrastructură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
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- 1905 -

acestora.

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4762. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
48.000 mii lei pentru 
modernizarea drumurilor săteşti 
comună Ţuţora L=4,8 km. 
URGENŢĂ: 1 km centru Ţuţora 
drum legătură Chipereşti, jud 
Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul este aprobat deja de 
AM. Zona este defavorizată, 
accesul unităţilor sanitare sau 
celor de pompieri fiind extrem 
de greu de realizat. Peste 500 
de familii sunt afectate. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4763. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 154 
mii lei pentru refacerea podurilor 
şi podeţelor în satele din comună 
Ungheni, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Realizat în proporţie de 95%. 
Lucrările sunt sistate din 2009 
din lipsă de finanţare. S-a 
încheiat act adiţional nr. 2 de 
suplimentare a valorii 
contractului cu 154,1 mii lei 
datorită modificării soluţiei. 
Sursa de finanţare:Fonduri 
Guvernamentale OG7/2006 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”.      
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

4764. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 

Din suma prevăzută se alocă 
1700 mii de lei pentru proiectul 
de înfiinţare reţea canalizare şi 

AMF a efectuat vizita în teren. 
Se va semna CF. Faza de 
licitaţie PTh. Necesar sumă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
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70.01 staţie de epurare în satul Bosia şi 
satul Ungheni, jud Iaşi. L=9,98 
de km 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

pentru cofinanţare de 20% 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale, MMP-AFM 
Programul de îmbunătăţire a 
infrastructurii mediului 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4765. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
1101 mii lei pentru proiect sistem 
de canalizare şi epurare a apelor 
uzate din comună Victoria, jud 
Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
partea de cofinanţare. Proiectul 
e realizat în proporţie de 80%. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale, OG 40/2007 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
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protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4766. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 700 
mii lei pentru modernizarea DC 
13 Victoria-Stânca, jud Iaşi. 
L=2,8 km 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Necesar pentru cofinanţare. 
Proiectul e realizat în proporţie 
de 80%. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. HG 
1667/2006 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4767. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
1132 mii lei pentru proiect sistem 
integrat de canalizare pentru 
localităţile Aroneanu, Dorobanţ şi 
Şorogari, comună Aroneanu, jud 
Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

75% din proiect este realizat. 
Proiectul e început în 2008 şi 
este în întârziere. Până acum 
au fost investiţi peste 6000 mii 
de lei, şi investiţie riscă să intre 
în stare de degradare. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale MMP-AFM 
Fondul pentru mediu, programul 
vizând protecţia resurselor de 
apă, sisteme integrate de 
alimentare cu apă, staţii de 
epurare, staţii de tratare şi 
canalizare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4768. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
3832 mii lei pentru asfaltarea 
drumuri localitatea Zarea, 
comună Ciurea, Jud. Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Investiţia va facilitata accesul 
spre drumul naţional a peste 
300 de familii. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale, HG 577/1997 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4769. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
4000 mii lei pentru Modernizarea 
DJ 247 Iaşi - Dobrovăţ. L=4,9 km 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Realizat în proporţie de 70%. 
Drumul asigură accesul spre 
una din cele mai pitoreşti zone 
ale judeţului Iaşi. În plus, 
facilitează accesul unei 
comunităţi de peste 1000 de 
familii. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. HG 577/2007 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4770. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 174 
mii lei pentru finalizarea 
proiectului integrat ce cuprinde 
Modernizarea DC 57 şi DC 57A, 
achiziţionarea de echipamente 
pentru serviciu de gospodărire 
comunală, construirea unui 
centru after school, restaurarea 
bisericii Sf. Pantelimon 
monument istoric, comună 
Dobrovăţ, jud. Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Proiectul este realizat în 
proporţie de 80% prin finanţare 
europeană. Au fost investiţi 
peste 10.000 lei însă a fost 
suspendat din cauza lipsei 
cofinanţării. Proiectul 
deserveşte o comunitate cu 
peste 1500 de familii. 
Sursa de finanţare: : Fonduri 
Guvernamentale PNDR Măsura 
322 Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea serviciilor 
de bază pentru economia şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1916 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1917 -

Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4771. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 160 
mii lei pentru realizarea 
proiectului Platforma pentru 
depozitarea deşeurilor menajere 
şi gunoiului de grajd, comună 
Grajduri, jud. Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Început în 2011. Proiect în faza 
de execuţie. Proiectul e realizat 
prin împrumut BIRD iar sumă e 
necesară pentru cofinanţare. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Administraţiei Publice   
 

4772. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
11.000 mii lei pentru proiectul 
integrat înfiinţarea de alimentare 
cu apă, canalizare şi staţii de 
epurare în sat Cristeşti, 
modernizarea drumurilor săteşti 
în sat Cristeşti, L=3,5 km, 
înfiinţarea after school în sat 
Orzeşti, modernizarea căminului 
cultural sat Dancu, comună 
Holboca, jud. Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 

Proiect integrat aprobat de AM 
în cadrul PNDR Măsura 322. 
Proiectul este vital pentru cea 
mai mare comună a judeţului 
Iaşi. Investiţiile vor deservi 
aproape 10.000 de oameni. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale PNDR Măsura 
322 Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea serviciilor 
de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1918 -

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1919 -

de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4773. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
1700 mii lei parte a cofinanţării 
proiectului de alimentare cu apă, 
canalizare şi epurare a apelor din 
comună Mironeasa, jud. Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Realizat şi decontat aproximativ 
85% din execuţia lucrărilor. 
Până în decembrie 2013 se vor 
finaliza lucrările de execuţie. 
Pentru asta e necesară partea 
de cofinanţare. În caz contrat o 
comunitate de peste 1500 de 
familii nu va putea benefica de 
un proiect ajuns atât de aproape 
de final. 
Sursa de finanţare:  MMP-AFM 
– Fondul pentru mediu. 
Programul vizând protecţia 
resurselor de apă, canalizare şi 
staţii de epurare sisteme 
integrate de alimentare cu apă, 
staţii de tratare, canalizare şi 
staţii de epurare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1920 -

programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1921 -

publice locale. 
 

4774. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
1615 mii lei pentru continuarea 
investiţiei pod armat peste pârâul 
Ursita şi 28 de podeţe în comună 
Mironeasa, jud. Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul e început în 2010 dar 
lucrările au fost sistate. Partea 
de investiţie făcută până în 
prezent riscă să intre în stare de 
degradare. Podul este absolut 
necesar pentru a permite 
accesul a peste 300 de familii. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

4775. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
12.400 mii lei pentru proiect 
alimentarea cu apă a satelor 
Valea Adâncă, Horpaz, Valea 
Ursului, comună Miroslava, jud 
Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Proiect prioritar pentru a asigura 
utilităţile a peste 1000 de familii. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale, HG 577/1997 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1922 -

Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1923 -

bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4776. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 665 
mii lei pentru proiectul extindere 
şi reabilitare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată comună 
Tomeşti, jud. Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Început în 2012. Faza de 
licitaţie şi execuţie. Proiectul va 
deservi peste 500 de 
gospodării. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. ISPA 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1924 -

de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1925 -

autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4777. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
5000 mii lei pentru modernizarea 
DC78 A+DC 80, comună Dagâţa, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Investiţia va facilita accesul a 
peste 400 de familii. Drumul e 
într-o stare jalnică, intrarea 
autoutilitarelor de la Salvare sau 
Pompieri fiind extrem de grea. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1926 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 
 

4778. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
2092 mii lei pentru proiectul 
Alimentare cu apă în sistem 
centralizat în satele Horleşti, 
Bogdăneşti şi Scopoşeni, 
comună Horleşti, jud. Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul, de prioritate 1 pentru 
o comună cu peste 1500 de 
familii a fost finanţat în proporţie 
de 70%. Lucrările au fost sistate 
existând riscul degradării 
avansate a tot ceea ce s-a făcut 
până acum. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. HG 577/1997 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1927 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1928 -

publice locale. 
 

4779. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
1360 mii lei pentru partea de 
cofinanţare a proiectului Sistem 
integrat de alimentare cu apă, 
canalizare, staţie de epurare, 
Comună Movileni, satele 
Potângeni, Movileni, Larga Jijia şi 
Iepureni, jud. Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 92% însă lipsa 
părţii de cofinanţare blochează 
punerea în funcţiune a 
investiţiei. Suma cheltuită până 
în prezent a fost de peste 
11.000 mii lei. Exista riscul 
degradării investiţiei. În acelaşi 
timp peste 1500 de familii sunt 
afectate. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1929 -

prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4780. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
4270,2 mii lei pentru finalizarea 
proiect Modernizarea drum 
comunal DC Larga Jijia – Gară, 

Proiectul e realizat în proporţie 
de 15%. Deserveşte o zonă 
intens circulată. 
Sursa de finanţare: Fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1930 -

ferma Piscicolă din DJ 282, jud. 
Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Guvernamentale. Sau alocat 
sume prin HG 1822/2006 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

Pentru anul  2013 este 
propusa suma de 233,4 mil 
lei 

 



 
 
Nr. 
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- 1931 -

4781. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 317 
mii lei pentru finalizarea 
proiectului Amenajare poduri şi 
podeţe în comună Popricani, jud. 
Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 97%. Lipsa 
cofinanţării a dus la o situaţie 
gravă. Firma contractantă a dat 
în judecată Primăria Popricani şi 
a obţinut blocarea conturilor 
paralizând întreaga activitate 
administrativă a comunităţii. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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- 1932 -

În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4782. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 
10.911 mii lei pentru finalizarea 
proiectului sistemul integrat de 
alimentare cu apă, canalizare şi 
epurare a apelor uzate, comună 
Probota, jud. Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 50% fiind investiţi 
deja peste 20.000 mii lei. 
Lucrările riscă să se degradeze, 
lucrarea nefiind dată în 
funcţiune. Investiţia este absolut 
necesară pentru o comunitate 
de peste 1500 de familii. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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- 1933 -

Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

- Aceste lucrări se pot finanţa 
în baza Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea acordului 
cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 
de locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii 
„Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1934 -

reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4783. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 90 
de lei pentru finalizarea 
proiectului Alimentare cu apă a 
localităţilor Ţibana-Gârbeşti-
Poiana Mănăstirii-Alexeni-Moara 
Ciornei, com Ţibana, Jud Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 90% fiind investiţi 
deja peste 3.000 mii lei. 
Lucrările riscă să se degradeze, 
lucrarea nefiind dată în 
funcţiune. Investiţia este absolut 
necesară pentru o comunitate 
de peste 1200 de familii. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 



 
 
Nr. 
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- 1935 -

stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4784. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

Din suma prevăzută se alocă 813 
mii lei pentru finalizarea 
investiţiei realizare reţea 
alimentare cu apă în comună 
Româneşti, jud. Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 80% fiind investiţi 
deja peste 4.000 mii lei. 
Lucrările riscă să se degradeze, 
lucrarea nefiind dată în 
funcţiune. Investiţia este absolut 
necesară pentru o comunitate 
de peste 1500 de familii. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice repartizeaza pe 
judete suma prevazută 
pentru realizarea Programului 
pe care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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- 1937 -

acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 

Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 

De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4785. Anexa 3/15/02 – Ministerul Din suma prevăzută se alocă Investiţia este de Prioritate  Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 
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- 1938 -

Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice – Cap. 
70.01 

8800 mii lei pentru realizarea 
investiţiei reţea de canalizare şi 
epurare comună Ţibăneşti, jud. 
Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

pentru comună Ţibăneşti. Lipsa 
accesului la utilităţi, la apă 
potabilă şi canalizare creşte 
riscul îmbolnăvirilor din cauza 
infestării pantei freatice cu nitriţi 
şi afectează o comunitate cu 
peste 1300 de familii. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. MMP-AFM – 
Fondul pentru mediu. Programul 
vizând protecţia resurselor de 
apă, canalizare şi staţii de 
epurare sisteme integrate de 
alimentare cu apă, staţii de 
tratare, canalizare şi staţii de 
epurare. 

amendamentului întrucât: 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

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

În bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
4786. Anexa nr.3/15 - Ministerul 

Dezoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Ttilul VI, alin.3 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asflatarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel: 
- pentru asfaltare DJ Brodina - 
Ulma (7 km), jud.Suceava - suma 
de 800 mii lei 
 
Autor: Deputat Ion Marocico 
(Grupul Parlamentar al 
Minosităţilor Naţionale) 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare şi 
asfaltare drum. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 



 
 
Nr. 
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- 1940 -

 
4787.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 

Dezoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Ttilul VI, alin.3 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asflatarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel: 
- pentru drum comunal Lupcina 
(7 km), jud.Suceava - suma de 
800 mii lei 
 
Autor: Deputat Ion Marocico 
(Grupul Parlamentar al 
Minosităţilor Naţionale) 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare şi 
asfaltare drum. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

4788.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Ttilul VI, alin.3 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asflatarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
astfel: 
- pentru asfaltare DJ drum 
comunal în sat Brodina de Sus, 
(comuna Izvoarele Sucevei) şi 
anume 2 km aflaţi în zona 
centrală, jud.Suceava - suma de 
400 de mii lei 
 
Autor: Deputat Ion Marocico 
(Grupul Parlamentar al 
Minosităţilor Naţionale) 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare şi 
asfaltare drum. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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- 1941 -

4789.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu 511 mii lei pentru finalizare 
execuţie bază sportivă 
multifuncţională conform OG 
7/2006 în municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru darea în 
folosinţă a unei baze sportive de 
nivel european care să găzduiască 
multiplele competiţii în care 
municipiul este angrenat . 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 
 

4790.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1.077 mii lei pentru 
reabilitare pod str 22 Decembrie din 
municipiul Vatra Dornei, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru că 
obiectivul de investiţii se află într-o 
stare avansată de degradare punând 
în pericol siguranţă locuitorilor. 
Reabilitarea podului ar însemna şi 
un căştig din punct de vedere 
estetic pentru acest municipiu-
staţiune tutistică. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 



 
 
Nr. 
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- 1942 -

Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
 

4791.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suna de 260 mii lei pentru 
reactualizare PUG al municipiului 
Vatra Dornei, judetul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru că acest 
municipiu-staţiune tutistică are 
nevoie de un Plan Urbanistic 
General actualizat. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. - Suma prevăzuta 
pentru anul 2013 pentru 
finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
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- 1943 -

urbanism  este in pozitie 
absoluta şi se detaliază pe 
obiective de investiţii de către 
ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 
 

4792.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 2.000 mii lei pentru 
reabilitare canal betonat Ascunsu, 
comuna Moldoviţa, judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
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4793. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1.100 mii lei pentru 
amenajare târg de mărfuri în comuna 
Moldoviţa, judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori ai 
comunei, mici comercianţi care vor 
avea o locaţie civilizată pentru 
acest tip de activitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

4794. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 9.000 mii lei pentru 
construcţie  reţea canalizare şi 
aducţiune de apă în comuna 
Moldoviţa, judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori ai 
comunei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
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- 1945 -

realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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- 1946 -

autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4795. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

 Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 6.500 mii lei pentru 
electrificare cătune: Plaiasca, 
Zigreva, Polonenca, Bolohan, 
Secrieş din comuna Moldoviţa, 
judeţul Suceava.  
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori care 
în anul 2013 nu pot beneficia de 
unul din standardele minime de 
civilizaţie pentru o colectivitate 
membră a Uniunii Europene. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
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- 1947 -

Camera Deputaţilor şi Senat nerambursabile ulterioare. 
 

4796. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
extindere reţea apă uzată în comuna 
Arbore, judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
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- 1948 -

subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
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- 1949 -

proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4797. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 850 mii lei pentru 
modernizare drumuri de acces la 
exploataţiile agricole din comuna 
Arbore, judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori ai 
comunei care desfăşoară activităţi 
agricole. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4798. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 5.700 mii lei pentru reţea 
apă – 12 Km şi reţea apă uzată – 6 
km, în comuna Baia, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori ai 
comunei care au nevoie de condiţii 
civiliyate, europene de viaţă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

nerambursabile Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
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- 1951 -

bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4799. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

 Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 75 mii lei pentru 
finalizare reabilitare şi modernizare 
drum comunal DC 155P Baia-
Bogata, judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori ai 
comunei care au nevoie de condiţii 
de siguranţă pentru a se deplasa pe 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1952 -

Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

drumurile comunale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1953 -

modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4800. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

 Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 4.200 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare drum 
comunal DC 95, comuna Baia, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori ai 
comunei care au nevoie de condiţii 
de siguranţă pentru a se deplasa pe 
drumurile comunale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1954 -

acestora. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4801. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 4.400 mii lei pentru 
finalizare reabilitare şi modernizare 
DJ 209H Fălticeni – Baia – Cornu 
Luncii, km 7,00 - 11,40, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori ai 
comunei care au nevoie de condiţii 
de siguranţă pentru a se deplasa pe 
drumurile judeţene. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1955 -

subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4802. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

 Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 950 mii lei pentru 
reabilitare termica si executie 
instalatie termica si sanitara Şcoala 
Baia, judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de elevi care au 
nevoie de condiţii de igienă şi de 
un confort termic corespunzător 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1956 -

Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

unei unităţi de învăţământ conform 
standardelor europene. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4803. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 8.946 mii lei pentru 
 finalizare investiţie alimentare cu 
apă în satele Rotunda şi Siliştea şi 
extindere pe satele Corni şi Roşcani, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1957 -

stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4804. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 44.649 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare străzi 
urbane în oraşul Liteni, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1958 -

Camera Deputaţilor şi Senat stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1959 -

4805. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

 Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 4.112 mii lei pentru 
refacere pod peste râul Suceava pe 
raza oraşului Liteni, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar servi pentru 
asigurarea siguranţei unui număr 
mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu există bază legală de 
finanţare având în vedere că 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007 
s-a încheiat în anul 2012. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1960 -

Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4806. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

 Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 66.359 mii lei pentru 
modernizare DJ 208A Suceava – 
Liteni – Dolhasca, judeţul Suceava. 
 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori ai 
comunei care au nevoie de condiţii 
de siguranţă pentru a se deplasa pe 
drumurile judeţene. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1961 -

Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4807. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1.650 mii lei pentru 
extindere reţele de iluminat public în 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1962 -

oraşul Liteni, judeţul Suceava, şi 
satele componente. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4808. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 7.847,632 mii lei pentru 
reabilitare şi extindere reţea apă 
uzată, realizare staţie epurare ape 
uzate, oraşul Dolhasca, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1963 -

judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4809. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 300 mii lei pentru 
finalizare investiţie Reţea apă sat 
Probota, judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1964 -

Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1965 -

Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4810. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1.875 mii lei pentru 
finalizare reabilitare şi modernizare 
drum Dolhasca - limita jud Iaşi . 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori ai 
comunei care au nevoie de condiţii 
de siguranţă pentru a se deplasa pe 
drumurile judeţene. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1966 -

nivelurile valorice ale 
acestora. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4811. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 4.150 mii lei pentru 
extindere reţea apă uzată comună 
Comăneşti, judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1967 -

judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4812. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1.625,600 mii lei pentru 
refacere pod peste pârâul Ruda din 
comuna Dorneşti, judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1968 -

Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1969 -

Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4813. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 750 mii lei pentru 
reabiltare şi modernizare drumuri 
comunale, comuna Dorneşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori ai 
comunei care au nevoie de condiţii 
de siguranţă pentru a se deplasa pe 
drumurile comunale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1970 -

nivelurile valorice ale 
acestora. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4814. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 4.250 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare drum DJ 
209 A Falticeni – Horodnicieni, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori ai 
comunei care au nevoie de condiţii 
de siguranţă pentru a se deplasa pe 
drumurile judeţene. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Fondurile aferente - Potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1971 -

care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4815. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
cofinanţare Reţea de canalizare şi 
staţie de epurare în execuţie, comuna 
Iacobeni, judeţul Suceava. 
 
Autori: 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori ai 
comunei care au nevoie de condiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1972 -

Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

de siguranţă pentru a se deplasa pe 
drumurile comunale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1973 -

Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4816. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
construcţie Sală de sport, comuna 
Iacobeni, judeţul Suceava. 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de tineri, elevi, 
şi nu numai, care ar putea desfăşura 
activităţi sportive diverse într-un 
cadru organizat. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1974 -

alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4817. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 150 mii lei pentru 
reabilitare bază sportivă, comuna 
Iacobeni, judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul deserveşte unui 
număr foarte mare de tineri, elevişi 
nu numai care ar putea desfăşura 
activităţi sportive diverse într+un 
cadru organizat. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: - 
Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza 
Hotărârii Guvernului 
nr.818/2003 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru 
derularea Programului "Săli 
de sport" prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1975 -

Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  prin ordin al 
ministrului. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4818. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1.125 mii lei pentru 
reabilitare termică a blocurilor din 
comuna Iacobeni, judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2013, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma 
de 10,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către 
Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1976 -

- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se 
poate asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele şi procedurile 
de accesare a acestor fonduri 
şi în condiţiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4819. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 2.750 mii lei pentru 
reabilitare drumuri în comuna 
Iacobeni, judeţul Suceava. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1977 -

Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1978 -

şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4820. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 450 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare drumn 
Brodina- Buc, comuna Izvoarele 
Sucevei, judeţul Suceava 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1979 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4821. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 185 mii lei pentru 
finalizare lucrări de reabilitare drum 
localitatea Plosci, judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1980 -

/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

4822. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 3.497 mii lei 
pentru  reabilitare, modernizare şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1981 -

extinderea sistemului de iluminat 
public în comuna Izvoarele Sucevei, 
judeţul Suceava.  
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1982 -

Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

4823. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

 Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
construcţie de garaje pentru utilajele 
primărie comuna Moldova Suliţa, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori care 
beneficiază de utilajele primăriei 
care au nevoie să fie într’o stare 
foarte bună de funcţionare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1983 -

Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

4824. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare drumuri 
comunale comuna Moldova Suliţa, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1984 -

Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1985 -

este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

4825. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

 Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 150 mii lei pentru  
reabilitare termică Şcoala Moldova 
Suliţa, judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4826. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1.903 mii lei pentru 
alimentare cu apă în comuna Poieni 
Solca, judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
și că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1986 -

Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

4827. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 722 mii lei pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1987 -

Administraţiei Publice finalizare alimentare cu apă a satelor 
Valea Putnei şi Pojorîta, comuna 
Pojorîta, judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1988 -

stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

4828. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 350 mii lei pentru 
continuare investiţie pod peste râul 
Moldova, comuna Pojorîta, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
și că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

4829. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1.250 mii lei  
pentru realizare reţea apă şi apă 
uzată, comuna Rădăşeni, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
și că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1989 -

Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 
 

prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1990 -

prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. Pentru anul  2013 
este propusa suma de 233,4 
mil lei 
 

4830. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 980 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare drumuri 
comunale comuna Rădăşeni, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
și că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori care 
circulă pe drumurile comunale, 
multe dintre acestea impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1991 -

suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 

4831. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

 Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 480 mii lei pentru 
reabiltare drumuri locale, comuna 
Sadova, judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
și că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori care 
circulă pe drumurile comunale, 
multe dintre acestea impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1992 -

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

4832. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 450 mii lei pentru 
reabilitare drumuri locale comuna 
Satu Mare, judeţul Suceava.  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
și că proiectul ar deservi unui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1993 -

Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

număr foarte mare de locuitori care 
circulă pe drumurile comunale, 
multe dintre acestea nefiind 
niciodată modernizate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1994 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 

4833. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 4.450 mii lei pentru 
 reţea apă potabilă şi apă uzată 4.450 
mii lei, comuna Vultureşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1995 -

suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 

4834. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

 Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
reabilitare drum 208 c, comuna 
Vultureşti. Judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori care 
circulă pe drumurile comunale, 
multe dintre acestea impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1996 -

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

4835. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale, 
comuna Vultureşti, judeţul Suceava.  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1997 -

Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

număr foarte mare de locuitori care 
circulă pe drumurile comunale, 
multe dintre acestea nefiind 
niciodată modernizate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1998 -

Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 

4836. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 350 mii lei pentru 
reabilitare drumuri locale, comuna 
Vama, judeţul Suceava.  
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori care 
circulă pe drumurile comunale, 
multe dintre acestea nefiind 
niciodată modernizate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1999 -

suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora.  
 

4837. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
finalizare reabilitare drumuri locale 
distruse de inundatii  comuna Straja, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori care 
circulă pe drumurile comunale, 
multe dintre acestea nefiind 
niciodată modernizate şi ăn acelşi 
timp grav afectata de inundaţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2000 -

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

4838. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 250 mii lei pentru 
achiziţie maşină 
P.S.I.  utilaje autogreder, 
buldoexcavator,  comuna Vereşti, 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 

Se prorpune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2001 -

judeţul Suceava. 
 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRAP 

4839. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 4.200 mii lei pentru 
 reabilitare şi modernizare drumuri 
exploataţii agricole în comuna 
Vereşti, judeţul Suceava.  
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori care 
practică agricultura. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2002 -

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 

4840. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 850 mii lei pentru 
reabilitare drumuri locale comune 
Stroiesti, judetul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
și că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2003 -

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2004 -

 
4841. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
cofinantare retea apa potabila, 
comuna Stroiesti, judetul Suceava.   
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2005 -

consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 

4842. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
cofinantare retea apa uzate, comuna 
Stroiesti, judetul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2006 -

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 

4843. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 12.600 mii lei pentru 
realizare reţelei de alimentare cu apă 
potabilă şi canalizare comuna 
Serbauti, judetul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2007 -

Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2008 -

 
4844. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 4.600 mii lei pentru 
modernizare drum comunal Şaru 
Bucovinei, modernizare drumuri 
comunle şi vicinale în comuna Şaru 
Dornei, judetul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2009 -

consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 

4845. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1.500 mii lei pentru 
infiinţare reţea de apă şi canalizare, 
comuna Saru Dornei, judetul 
Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2010 -

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 

4846. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
extindere reţea de alimentare cu 
energie electrică în satul Sărişor şi 
Şaru Bucovinei, comuna Saru 
Dornei, judetul Suceava. 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2011 -

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2012 -

 
4847. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 7.980 mii lei pentru 
reţele de canalizare, staţie de epurare 
şi alimentare cu apă în satele Slatina 
şi Herla, comuna Slatina, judetul 
Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
și că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2013 -

consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 

4848. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
reabilitare drumuri, comuna Slatina, 
judetul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2014 -

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 

4849. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 274 mii lei pentru 
finalizare extindere reţele electrice 
în zonele localităţii Palma, Hâj,  
Dealu  Vasile, Runc, Podu cu Lei şi 
Hăuceni,  comuna Vatra Moldovitei, 
judetul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2015 -

Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2016 -

 
4850. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 650 mii lei pentru 
reabilitare drumuri, comuna Vatra 
Moldovitei, judetul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii. 
Proiectul ar deservi unui număr 
foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2017 -

consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 

4851. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comuna 
Berchisesti, judetul Suceava.  
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2018 -

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 

4852. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 850 mii lei pentru 
reabilitare drumuri, comuna 
Hintesti, judetul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
și că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
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4853. Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 850 mii lei pentru retea 
de apa uzata comuan Hintesti, 
judetul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
In bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru 
anul 2013 este cuprinsă şi 
suma de 119,0 mil.lei pentru  
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4854. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 850 mii lei pentru 
reabilitare drumuri, comuna 
Bogdanesti, judetul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
și că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
  
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
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judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
 

4855. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 750 mii lei pentru 
extindere retea apa comuna 
Bogdanesti, judetul Suceava. 
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publicerepartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe 
care o comunica consiliilor 
judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale 
acestora. 
Pentru anul 2013 este 
propusa suma de 133,7 mil 
lei 
-De asemenea în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice pentru anul 2013 
este cuprinsă şi suma de 
119,0 mil.lei pentru  
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reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în baza OG 40/2006; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte 
de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru dezvoltare regională şi 
administaţie publică, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

4856. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finalizare centru medico-social 
realizat în parteneriat cu 
Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, 
oraşul Dolhasca, judeţul Suceava.  
 
Autori: 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu, Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat Florin Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
şi că proiectul ar deservi unui 
număr foarte mare de locuitori din 
zonă cu probleme sociale. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
50% a cheltuielilor cu bunuri şi 
servicii ale ordonatorilor de credite 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrcat nu 
exisita temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari din 
bugetul MDRAP. 
Sursa de finantarea nu poate 
fi avuta vedere intrucat 
cheltuielile cu bunurile si 
serviciile din bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimenasionate 
in raport cu sarcinile acestora 
in anul 2013. 

4857. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune includerea Tarii Oasului 
ca obiectiv strategic regional de 
dezvoltare si suplimentarea 

Elementele culturale locale sunt 
unice in lume si se solicita 
admiterea amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrcat nu 
exisita temei legal pentru 
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Capitol 70.00, Subcapitol 01, 
Partea a IV si Capitol 70.01  
Program National pentru 
reabilitarea si modernizarea 
infrastructurii culturale. 

bugetului acestui capitol din 
MDRAP cu suma de 1.000  mii lei, 
pentru promovarea culturii, 
valorificarea traditiilor si valorilor 
locale autentice, inclusiv constructia 
unei case de cultura. 
 
Autori: 
Deputat PDL Maria-Andreea Paul 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

valorificarea acestui urias potential 
printr-un  program coerent. 
 
Sursa de finantare:  
Bugetul MDRAP prin prioritizarea 
proiectelor de investitii si realocari 
interne 

finantarea acestor lucrari din 
bugetul MDRAP. 
 

4858. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitol bugetar 70.01 
Reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor de interes judeţean şi 
local 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu suma de 20.812 mii 
lei pentru finanţarea obiectivului: 

„Lucrări de reparaţii a 
infrastructurii rutiere, DJ 104 
Şercaia-Hoghiz”, judeţul Braşov 

Iniţiator: 
Deputat  Mihai Donţu  

Grupurile parlamentare  ale PNL 

 
 

Drumul se află într-o stare 
avansată de degradare. Exista 
un studiu de fezabilitate, drumul 
urmand sa intre in programul 
guvernamental 
”Modernizarea sau reabilitarea a 
10.000 km de drumuri judetene 
si de interes local”.  

Se propune respingerea 
amendamentuli intrucat 
initiatorul nu specifica sursa 
de finantare 

 



ANEXA NR.2 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 
ORDONATORI:  3/16-3/17-3/18-3/19-3/20 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1. Anexa nr.3/16/02 - Ministerul 
Finanţelor Publice 

Se suplimenateaza bugetul 
Ministerului Finantelor Publice cu 
suma de 50.000 mii lei pentru 
acordarea despăgubirilor stabilite 
de instantele de judecată pentru 
fostii detinuti politici, conform 
hotararilor judecatoresti 
pronuntate in baza legii 221/2009
 
Autori: 
Gabriel Andronache deputat PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Fostii detinuti politic sunt eroii 
care au luptat pentru ca 
Romania sa devina stat 
democratic. Prin urmare trebuie 
sa acordam despagubirile 
stabilite de justitie pentru 
suferinta pricinuita de privarea 
de libertate aplicata acestora de 
regimul comunist. 
 
Sursa de finantare:  
Fondul de rezerva al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea cheltuielilor 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar, pe bază de hotărâre 
de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin. (2) 
din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

2. Anexa nr.3/16 – Ministerul 
Finanţelor Publice 

Se propune alocarea sumei de 
1676,2 mii lei pentru  finanţarea 
diferenţei ajutorului de stat la 
Administraţia Zonei Libere 
Giurgiu pentru perioada 2006-
2008 din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru bugetele locale, pentru 
finanţarea cheltuielilor 

Amendamentele sunt enunţate 
strict în baza prevederilor legale 
şi obligativităţii Bugetului de Stat 
de stingere a diferenţelor dintre 
valoarea redevenţei legale 
contractate de societate şi a 
celor diminuate conform 
prevederilor din Hotărârea de 
Guvern nr. 1900/2004 privind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
bugetele locale, pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti nu 



 
 
Nr. 
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- 2 -

descentralizate la nivelul 
judeţelor potrivit anexei 4, din 
suma alocată Judeţului Giurgiu 
global pentru exerciţiul financiar 
2013, 
De asemenea se propune suma 
de 952 mii lei pentru finanţarea  
diferenţei ajutorului de stat la 
Administraţia Zonei Libere 
Giurgiu pentru perioada 2009-
2010 din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru bugetele locale, pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, potrivit anexei nr. 5, 
din suma alocată Municipiului 
Giurgiu global pentru exerciţiul 
financiar 2013,. 
 
Iniţiator 
Deputat Ciobanu Liliana 
Grup  Parlamentar  PP-DD 
 
Sursa de finanţare : suma 
alocată Judeţului Giurgiu global 
pentru exericţiul financiar 2013 şi 
suma alocată Municipiului 
Giurgiu global pentru exerciţiul 
financiar 2013. 

compatibilizarea ajutoarelor de 
stat existente, acordate şi 
temeiul Legii nr. 84/1992 privind 
regimul Zonelor Libere. 
Precizăm că neacceptarea 
acestor amendamente conduce 
la disfuncţii majore  economico-
financiare în cadrul SC 
Administraţia Zonei Libere 
Giurgiu ŞI şi la blocajul financiar 
zonal.. 
 
 

sunt cuprinse în bugetul 
Ministerului Finanţelor 
Publice, acestea fiind 
prevăzute în mod distinct în 
anexa nr. 5 la legea bugetului 
de stat pe anul 2013 

- nu există temei legal ca din 
bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice să se 
aloce sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru bugetele locale, 
pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti. 
Potrivit art. 14 din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, nici o cheltuială 
nu poate fi înscrisă în 
bugetele instituţiilor publice şi 
nici angajată şi efectuată din 
aceste bugete, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 
 
 

3. Anexa nr.3/16 – Ministerul Alocarea sumei de  87.900  mii Sume pentru echilibrarea Se propune respingerea 
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Finanţelor Publice lei pentru Municipiul Iaşi, judeţul 
Iaşi 
 
Autor : DEPUTATI : 
CONSTANTIN ADASCALITEI  
(PSD/USL) 
VASILE MOCANU (PSD/USL) 
NECULAI RATOI (PSD/USL) 
ANGHEL STANCIU (PSD/USL) 
 GHEORGHE EMACU 
(UNPR/USL) 
CRISTINA NICHITA (PSD/USL) 
SORIN IACOBAN (PSD/USL) 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

bugetelor locale  
 
 

amendamentului întrucât: 

- nu există temei legal ca din 
bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice să se 
aloce fonduri pentru 
echilibrarea bugetelor locale. 
Potrivit art. 14 din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, nici o cheltuială 
nu poate fi înscrisă în 
bugetele instituţiilor publice şi 
nici angajată şi efectuată din 
aceste bugete, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea 
cheltuielilor urgente sau 
neprevăzute, apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor 
art.30(2) din Legea privind 
finanţele publice nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

4. Anexa nr.3/16 – Ministerul 
Finanţelor Publice 

Alocarea sumei de  27.500  mii 
lei pentru Municipiul Iaşi, judeţul 

Sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea serviciilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Iaşi 
 
Autor : DEPUTATI : 
CONSTANTIN ADASCALITEI  
(PSD/USL) 
VASILE MOCANU (PSD/USL) 
NECULAI RATOI (PSD/USL) 
ANGHEL STANCIU (PSD/USL) 
 GHEORGHE EMACU 
(UNPR/USL) 
CRISTINA NICHITA (PSD/USL) 
SORIN IACOBAN (PSD/USL) 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

descentralizate  
 
 

- nu există temei legal ca din 
bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice să se 
aloce fonduri pentru 
echilibrarea bugetelor locale. 
Potrivit art. 14 din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, nici o cheltuială 
nu poate fi înscrisă în 
bugetele instituţiilor publice şi 
nici angajată şi efectuată din 
aceste bugete, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea 
cheltuielilor urgente sau 
neprevăzute, apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30, 
alin. (2) din Legea privind 
finanţele publice nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

5. Anexa nr.3/16 – Ministerul 
Finanţelor Publice 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finantarea proiectului 
privind asigurarea securitatii 
cibernetice prin instalarea de 

Acest proiect va permite 
identificarea şi protejarea 
atacurilor malitioase şi furturilor 
de date din sistemele 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- contravine prevederilor art. 
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filtre – servere de tip I şi de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail şi internet ) 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputatilor 
şi Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

informatice ale Ministerului 
Finantelor Publice 
 
 

17 alin. (3) din Legea privind 
finanţele publice mr. 
500/2002, potrivit căruia în 
timpul dezbaterilor  în 
Parlament a legilor bugetare 
anuale „nu pot fi aprobate 
amendamente la legile 
bugetare anuale care 
determină majorarea 
deficitului bugetar”. 
- sursa de finanţare indicată  
nu poate fi avută în vedere 
întrucât majorarea 
cheltuielilor pe seama 
creşterii deficitului bugetar 
conduce la nerespectarea 
echilibrului bugetar şi a 
angajamentelor asumate de  
România prin acordurile de 
împrumut cu instituţiiile 
financaire internaţionale în 
ceea ce priveşte ţinta de 
deficit bugetar de 2,1% din 
PIB pe metodologia cash în 
anul 2013  

6. Anexa nr.3/17 - Ministerul 
Justiţiei 
 
61012028 Ajutor public judiciar 
... 25.069 mii lei 

Propunem suplimentarea sumei 
prevăzute cu 2.164 mii lei 
reprezentând datorii neachitate 
pe anul 2012. 
 
Iniţiatori: 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari din 

Onorariile neachitate în 2012 
trebuie achitate din cheltuielile 
prevăzut în acest scop în anul 
2013. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
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Senat  si Comisia juridica , de 
disciplina si imunitati din Camera 
Deputatilor 
Erdei D. István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

7. Anexa nr.3/17 - Ministerul 
Justiţiei 
 
Capitolul 61.01., „Ordine publică 
şi siguranţă naţională, Titlul 2 
«Bunuri şi servicii»”, Anexa 
3/17/ 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Justiţiei cu suma de 
23.732 mii lei, la Capitolul 61.01., 
„Ordine publică şi siguranţă 
naţională, Titlul 2 «Bunuri şi 
servicii»”, art. bug. 20.28, Ajutor 
public judiciar. 
 
Iniţiatori  
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari din 
Senat  si Comisia juridica , de 
disciplina si imunitati din Camera 
Deputatilor 
Senatori PNL Tudor Chiuariu şi 
Puiu Haşotti 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Justiţiei 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru stabilirea datoriilor 
neachitate la data de 
30.12.2012, care se ridică la 
cuantumul de 7390 mii lei, la 
care se adaugă suma de 16.342 
mii lei, reprezentând diferenţa 
între suma alocată prin proiectul 
de Buget  în cuantum  de 
25.069 mii lei şi necesarul real 
de fonduri pentru onorariile 
avocaţilor din oficiu, în sumă 
totală de  41.411 mii lei, aşa 
cum au fost estimate de 
Uniunea Naţională a Barourilor 
din România. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, pe 
de o parte, se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Justiţiei, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicată este bugetul 
aceluiaşi ordonator. 

8. Anexa nr.3/17 - Ministerul 
Justiţiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Justiţiei  cu suma de 
148.254 mii lei la capitolul 
61.01.” Ordine publică şi 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru pregatirea  intrarii în 
vigoare a noilor coduri, potrivit 
Memorandumului cu tema 

Se propune respingerea 
întrucât  
- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
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siguranţa naţională”, astfel: 
-  Titlul II „Bunuri şi servicii”: 
54.452 mii lei 
       - alin. bug. 20.01.03 „Incalzit, 
iluminat forta motrica": 10.000 
mii lei; 
       - alin. bug. 20.01.09 
„Materiale si prestari de servicii 
cu caracter functional”: 670 mii 
lei; 
       - alin. bug. 20.01.30 „Alte 
bunuri si servicii pentru 
întretinere si functionare”: 27.647 
mii lei; 
       - alin. bug. 20.05.30”Alte 
obiecte de inventar”: 1.367 mii 
lei; 
       - alin. bug. 20.30.05 „Chirii”: 
14.548 mii lei; 
       - alin. bug. 20.30.30 „Alte 
cheltuieli cu bunuri si servicii”: 
220 mi lei. 
        - Titlul XII „Active 
nefinanciare”: 93.802 mii lei 
        - alin. bug. 71.01.01 
„Constructii”: 76.910 mii lei; 
        - alin. bug. 71.01.03 
„Mobilier, aparatura birotica si 
alte active corporale”: 16.892 mii 
lei 
 
Iniţiator Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 

„Pregătirea sistemului judiciar 
pentru intrarea în vigoare a 
noilor Coduri. Evaluarea 
situaţiei actuale. Plan de 
măsuri” aprobat în şedinţa de 
Guvern din 26.09.2012. 
Fondurile se justifica astfel: 
Titlul II „Bunuri şi servicii” 
Închiriere spaţii: 14.548 mii lei 
Cheltuieli de întreţinere spaţii 
noi: 37.647 mii lei 
Conferinţe şi seminarii, instruire, 
pregătire profesională: 220 mii 
lei 
Cheltuieli suplimentare cu 
transmiterea citaţiilor şi actelor 
de procedură: 670 mii lei 
Achiziţia de mobilier destinat 
dotării birourilor judecătorilor şi 
a personalului auxiliar: 1.367 mii 
lei 
Titlul XII „Active nefinanciare”
Amenajare spatii existente: 
76.910 mii lei 
Achiziţia de mobilier destinat 
dotării sălilor de judecată şi 
camerelor de consiliu: 12.265 
mii lei 
Infrastructură IT: 4.627 mii lei

prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”; 
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validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
senator PNL Tudor Chiuariu 

9. Anexa nr.3/17 - Ministerul 
Justiţiei 
Anexa nr. 3 / 17 / 02, pag. 2 
Capitol 5001 – Cheltuieli 
bugetare de stat 
Grupa/Titlul 20 – Titlul II Bunuri 
şi servicii 
Articol 22 – Ajutor public 
judiciar 
Coloana 3 – Propuneri 2013 

Suplimentarea cu 3.007 mii lei a 
alocării bugetare la Ministerul 
Justiţiei (faţă de 25.069 mii lei), 
suma totală solicitată fiind de 
28.076 mii lei. 
 
Autor: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
senator PSD, 
Şerban NICOLAE 
 
Sursa de finanţare: 
− Îmbunătăţirea colectării de 
venituri bugetare şi diminuarea 
evaziunii fiscale; 
− Majorarea procentului 
alocat ajutorului public judiciar 
din sumele colectate ca taxă de 
timbru; 
Diminuarea sumei alocate pentru 
Fondul la dispoziţia Guvernului 
astfel cum este prevăzut la 
Ministerul Finanţelor Publice – 
Acţiuni Generale, Anexa nr. 3 / 
65 / 02, Capitol 5401, subcapitol 

în vederea asigurării sumelor 
necesare asistenţei şi 
reprezentării judiciare din oficiu. 
Suma propusă, 28.076 mii lei, 
reprezintă aproximativ 80% din 
suma de 35095 mii lei, execuţie 
preliminată pentru anul 
precedent, cu precizarea că, din 
informaţiile deţinute, la acest 
moment există o restanţă de 
circa 1.000 mii lei, aferentă 
serviciilor de asistenţă judiciară 
din oficiu (ajutor public judiciar) 
pentru lunile noiembrie şi 
decembrie 2012. Ţinând cont de 
procesul de reformă a justiţiei, 
cu toate consecinţele în plan 
politic şi social, intern şi 
internaţional, obligaţia 
constituţională a asigurării, în 
condiţiile legii, a unui asemenea 
ajutor judiciar constituie o 
prioritate. Blocarea acestui 
serviciu poate paraliza sistemul 
judiciar românesc afectând, 
practic, întreaga societate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:   
- sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în 
cursul exerciţiului bugetar , 
pe bază de hotărâre de 
Guvern conform prevederilor 
art. 30 (2)  din Legea privind 
finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. De 
asemenea o mai bună 
colectare a impozitelor şi 
taxelor, precum şi diminuarea 
evaziunii fiscale, nu pot fi 
cuantificate astfel încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare.   
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02; 
10. Anexa nr. 3/17 Ministerul 

Justiţiei 
61012028 Ajutor public judiciar 
... 25.069 mii lei 

Propunem suplimentarea sumei 
prevăzute cu 2.164 mii lei 
reprezentând datorii neachitate 
pe anul 2012. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
  
Erdei D. István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 
 

Onorariile neachitate în 2012 
trebuie achitate din cheltuielile 
prevăzut în acest scop în anul 
2013. 
 
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, 
imunitati si validari din Senat  
si Comisia juridica , de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

11. Ministerul Justiţiei 
Capitolul 61.01., „Ordine publică 
şi siguranţă naţională, Titlul 2 
«Bunuri şi servicii»”, Anexa 
3/17/ 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Justiţiei cu suma de 
23.732 mii lei, la Capitolul 61.01., 
„Ordine publică şi siguranţă 
naţională, Titlul 2 «Bunuri şi 
servicii»”, art. bug. 20.28, Ajutor 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru stabilirea datoriilor 
neachitate la data de 
30.12.2012, care se ridică la 
cuantumul de 7390 mii lei, la 
care se adaugă suma de 16.342 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, pe 
de o parte, se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Justiţiei, iar pe de 
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public judiciar. 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
 Senatori PNL Tudor Chiuariu 
şi Puiu Haşotti 

mii lei, reprezentând diferenţa 
între suma alocată prin proiectul 
de Buget  în cuantum  de 
25.069 mii lei şi necesarul real 
de fonduri pentru onorariile 
avocaţilor din oficiu, în sumă 
totală de  41.411 mii lei, aşa 
cum au fost estimate de 
Uniunea Naţională a Barourilor 
din România. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Justiţiei 
 
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, 
imunitati si validari din Senat  
si Comisia juridica , de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 

altă parte, sursa de finanţare 
indicată este bugetul 
aceluiaşi ordonator. 
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de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

12. Ministerul Justiţiei  
Anexa 3/17 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Justiţiei  cu suma de 
148.254 mii lei la capitolul 
61.01.” Ordine publică şi 
siguranţa naţională”, astfel: 
-  Titlul II „Bunuri şi servicii”: 
54.452 mii lei 
       - alin. bug. 20.01.03 „Incalzit, 
iluminat forta motrica": 10.000 
mii lei; 
       - alin. bug. 20.01.09 
„Materiale si prestari de servicii 
cu caracter functional”: 670 mii 
lei; 
       - alin. bug. 20.01.30 „Alte 
bunuri si servicii pentru 
întretinere si functionare”: 27.647 
mii lei; 
       - alin. bug. 20.05.30”Alte 
obiecte de inventar”: 1.367 mii 
lei; 
       - alin. bug. 20.30.05 „Chirii”: 
14.548 mii lei; 
       - alin. bug. 20.30.30 „Alte 
cheltuieli cu bunuri si servicii”: 
220 mi lei. 
        - Titlul XII „Active 
nefinanciare”: 93.802 mii lei 
        - alin. bug. 71.01.01 
„Constructii”: 76.910 mii lei; 
        - alin. bug. 71.01.03 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru pregatirea  intrarii în 
vigoare a noilor coduri, potrivit 
Memorandumului cu tema 
„Pregătirea sistemului judiciar 
pentru intrarea în vigoare a 
noilor Coduri. Evaluarea 
situaţiei actuale. Plan de 
măsuri” aprobat în şedinţa de 
Guvern din 26.09.2012. 
Fondurile se justifica astfel: 
Titlul II „Bunuri şi servicii” 
Închiriere spaţii: 14.548 mii lei 
Cheltuieli de întreţinere spaţii 
noi: 37.647 mii lei 
Conferinţe şi seminarii, instruire, 
pregătire profesională: 220 mii 
lei 
Cheltuieli suplimentare cu 
transmiterea citaţiilor şi actelor 
de procedură: 670 mii lei 
Achiziţia de mobilier destinat 
dotării birourilor judecătorilor şi 
a personalului auxiliar: 1.367 mii 
lei 
Titlul XII „Active nefinanciare”
Amenajare spatii existente: 
76.910 mii lei 
Achiziţia de mobilier destinat 
dotării sălilor de judecată şi 
camerelor de consiliu: 12.265 

Se propune respingerea 
întrucât  
- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”; 
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„Mobilier, aparatura birotica si 
alte active corporale”: 16.892 mii 
lei 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
 senator PNL Tudor Chiuariu 
 

mii lei 
Infrastructură IT: 4.627 mii lei
 
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, 
imunitati si validari din Senat  
si Comisia juridica , de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

13. Ministerul Justiţiei 
 
Anexa nr. 3 / 17 / 02, pag. 2 
Capitol 5001 – Cheltuieli 
bugetare de stat 
Grupa/Titlul 20 – Titlul II Bunuri 
şi servicii 
Articol 22 – Ajutor public 
judiciar 

Suplimentarea cu 3.007 mii lei a 
alocării bugetare la Ministerul 
Justiţiei (faţă de 25.069 mii lei), 
suma totală solicitată fiind de 
28.076 mii lei. 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 

în vederea asigurării sumelor 
necesare asistenţei şi 
reprezentării judiciare din oficiu. 
Suma propusă, 28.076 mii lei, 
reprezintă aproximativ 80% din 
suma de 35095 mii lei, execuţie 
preliminată pentru anul 
precedent, cu precizarea că, din 
informaţiile deţinute, la acest 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:   
- sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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Coloana 3 – Propuneri 2013 juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
 senator PSD, 
Şerban NICOLAE 

moment există o restanţă de 
circa 1.000 mii lei, aferentă 
serviciilor de asistenţă judiciară 
din oficiu (ajutor public judiciar) 
pentru lunile noiembrie şi 
decembrie 2012. Ţinând cont de 
procesul de reformă a justiţiei, 
cu toate consecinţele în plan 
politic şi social, intern şi 
internaţional, obligaţia 
constituţională a asigurării, în 
condiţiile legii, a unui asemenea 
ajutor judiciar constituie o 
prioritate. Blocarea acestui 
serviciu poate paraliza sistemul 
judiciar românesc afectând, 
practic, întreaga societate. 
Sursa de finanţare: 
− Îmbunătăţirea colectării 
de venituri bugetare şi 
diminuarea evaziunii fiscale; 
− Majorarea procentului 
alocat ajutorului public judiciar 
din sumele colectate ca taxă de 
timbru; 
Diminuarea sumei alocate 
pentru Fondul la dispoziţia 
Guvernului astfel cum este 
prevăzut la Ministerul Finanţelor 
Publice – Acţiuni Generale, 
Anexa nr. 3 / 65 / 02, Capitol 
5401, subcapitol 02; 
Respins de Comisia juridica, 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în 
cursul exerciţiului bugetar , 
pe bază de hotărâre de 
Guvern conform prevederilor 
art. 30 (2)  din Legea privind 
finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. De 
asemenea o mai bună 
colectare a impozitelor şi 
taxelor, precum şi diminuarea 
evaziunii fiscale, nu pot fi 
cuantificate astfel încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare.     
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de numiri, disciplina, 
imunitati si validari din Senat  
si Comisia juridica , de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

14. Anexa 3/17/02 Ministerul 
Justiţiei 
Capitolul 5001 Cheltuieli – 
Buget de Stat – Titlul II – Bunuri 
şi Servicii, art, 28 Ajutor public 
judiciar 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Justitiei, 
Ministerul Justiţiei, Capilolul 5001 
Cheltuieli – Buget de Stat – Titlul 
II – Bunuri şi Servicii, art, 28 
Ajutor public judiciar cu suma de 
9.375.259,11 mii lei pentru plata 
restantelor acumulate fata 
U.N.B.R., reprezentand 
remuneraţii pentru prestarea 
serviciilor de asistenţă juridica şi 
reprezentare în cadrul 
asistenţei juridice obligatorii, a 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere faptul ca in luna 
decembrie 2012 bugetul alocat 
Ministerului Justitiei in acest 
scop a fost epuizat, restantele 
inregistrate de catre acest 
minister urmand a se regasi in 
bugetul aferent anului 2013.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
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ajutorului public judiciar şi a 
asistenţei extrajudiciare acordate 
persoanelor defavorizate. 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
  
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, 
imunitati si validari din Senat  
si Comisia juridica , de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

15. Anexa3/17 Ministerul Justitiei Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finantarea proiectului 
privind asigurarea securitatii 
cibernetice prin instalarea de 
filtre - servere de tip I si de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail si internet ) 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 

Acest proiect va permite 
identificarea si protejarea 
atacurilor malitioase si furturilor 
de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Justitiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- contravine prevederilor art. 
17 alin. (3) din Legea privind 
finanţele publice mr. 
500/2002, potrivit căruia în 
timpul dezbaterilor  în 
Parlament a legilor bugetare 
anuale „nu pot fi aprobate 
amendamente la legile 
bugetare anuale care 
determină majorarea 
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  Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 

Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, 
imunitati si validari din Senat  
si Comisia juridica , de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

deficitului bugetar”. 
 - sursa de finanţare indicată  
nu poate fi avută în vedere 
întrucât majorarea 
cheltuielilor pe seama 
creşterii deficitului bugetar 
conduce la nerespectarea 
echilibrului bugetar şi a 
angajamentelor asumate de  
România prin acordurile de 
împrumut cu instituţiiile 
financaire internaţionale în 
ceea ce priveşte ţinta de 
deficit bugetar de 2,1% din 
PIB pe metodologia cash în 
anul 2013  
 

16. Anexa 3/17/02 Ministerul 
Justiţiei 
Capilolul 5001 Cheltuieli – 
Buget de Stat – Titlul II – Bunuri 
și Servicii, art, 28 Ajutor public 
judiciar 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Justitiei, 
Ministerul Justiţiei, Capilolul 5001 
Cheltuieli – Buget de Stat – Titlul 
II – Bunuri și Servicii, art, 28 
Ajutor public judiciar cu suma de 
9.375.259,11 mii lei pentru plata 
restantelor acumulate fata 
U.N.B.R., reprezentand 
remuneraţii pentru prestarea 
serviciilor de asistenţă juridica şi 
reprezentare în cadrul 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere faptul ca in luna 
decembrie 2012 bugetul alocat 
Ministerului Justitiei in acest 
scop a fost epuizat, restantele 
inregistrate de catre acest 
minister urmand a se regasi in 
bugetul aferent anului 2013.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
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asistenţei juridice obligatorii, a 
ajutorului public judiciar şi a 
asistenţei extrajudiciare acordate 
persoanelor defavorizate. 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
  
Deputat PDL Valeria Diana 
SCHELEAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor și Senat 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, 
imunitati si validari din Senat  
si Comisia juridica , de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

17. Anexa nr. 3/17/02 - Ministerul 
Justiţiei  
Cap 6101 – Cheltuieli Bugetul 
de Stat, Grupa/Titlu 20, Art 13 
– Pregătire profesională 
 

Se propune suplimentarea cu 50 
mii lei a sumei alocate pentru 
pregătire profesională la Cap 
6101, Grupa/Titlu 20, Art 13 – 
Pregătire profesională. 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 

Pentru atingerea obiectivelor 
principale, Ministerul Justiţiei 
trebuie să dispună de personal 
de o înaltă calificare în 
cercetare, pentru care sunt 
necesare cursuri de pregătire 
profesională.  
 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 

Se propune respingerea 
întrucât sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece fondurile 
alocate Ministerului Justiţiei 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
  Ovidiu Ioan Dumitru deputat 
PP-DD 
Grup Parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor 
 

3/25/02 Cap 6101, Grupa/Titlul 
20 Articol 30 Alineat 30 care se 
va modifica astfel: Alte cheltuieli 
cu bunuri şi servicii (-) 50 mii lei 
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, 
imunitati si validari din Senat  
si Comisia juridica , de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

De altfel, potrivit art. 47 din 
Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, 
începând cu trimestrul al III-
lea ordonatorii principali de 
credite pot efectua virări de 
credite bugetare între 
alineatele, articolele şi titlurile 
de cheltuieli prevăzute în 
buget. 

18.  
Anexa nr. 3/17 
 
Ministerul  Justitiei 
 
  

1) În anul 2013 se alocă un 
procent de 1% din PIB pentru 
finanţarea politicilor publice 
sectoriale şi structurale din 
domeniul justiţiei. 
(2) Bugetul ordonatorului 
principal de credite şi anexa 
respectivă se modifică 

Necesitatea finanţării curente şi 
de capital din domeniul justiţiei, 
în acord cu obiectivele asumate 
şi cu cerinţele interne şi 
europene, impune mărirea 
alocărilor bugetare pentru acest 
domeniu.. 
Sursa de finantare: 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- alocarea unui procent din 
PIB  pentru finanţarea 
politicilor publice sectoriale şi 
structurale din domeniul 
justiţiei contravine 
prevederilor art.21 alin.(2) din 
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corespunzător. 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bugetul Administratie 
Prezidentiala 
Bugetul Ministerului Culturii 
 
Precum si 
a) emisiuni de titluri de stat în 
lei, respectiv certificate de 
trezorerie cu discont, cu 
scadenţe la 1,3,6 şi 12 luni şi 
obligaţiuni de stat de tip 
benchmark pe piaţa internă, cu 
scadenţe pe termen mediu, la 3 
şi 5 ani;  
b) emisiuni de titluri de stat sub 
formă de subscripţie publică, în 
valută pe termen mediu; 
c) împrumuturi deja contractate 
(în derulare) destinate finanţării 
de proiecte; 
d) contractarea unor finanţări 
externe noi în cadrul pachetul 
financiar extern încheiat cu FMI, 
UE şi Banca Mondială; 
e) împrumuturi contractate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale;  
f) sume recuperate de către 
Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului din activele 
bancare neperformante. 
 
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, 

Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare, nr.69/2010, potrivit 
cărora „prealocarea unor 
sume bugetare cu destinaţie 
specială unor ordonatori 
principali de credite sau unor 
sectoare nu este permisă”;  
- alocarea prin legea 
bugetului de stat a unui 
procent de 1% din PIB 
presupune majorarea 
bugetului Ministerului Justiţiei 
(buget de stat, fonduri 
externe nerambursabile  şi 
venituri proprii) cu suma de 
3,9 miliarde lei;  ceea ce 
reprezintă cca. 0,6% din PIB 
- sursele de finanţare 
propuse nu pot fi avute în 
vedere întrucât emisiunile de 
titluri şi contractarea de 
împrumuturi externe 
afectează ţinta de deficit 
stabilită pentru anul 2013, iar  
fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale şi 
Ministerului Culturii au fost 
dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
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imunitati si validari din Senat  
si Comisia juridica , de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

19. Anexa 3/17/02 capitol 5001 
paragraf 20 articol 28, denumire 
indicator Ajutor Public Judiciar 

Propunem majorarea sumei 
propuse – 25.069 mii lei, la suma 
de 38.595 mii lei. 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
 Deputat PP-DD  
Catalin-Daniel FENECHIU 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Asa cum rezulta neechivoc din 
proiectul propus de Guvern, 
suma propusa pentru anul 2013 
este mai mica decat cea 
aprobata pentru anul anterior 
(26.974 mii lei), in conditiile in 
care executia preliminata pe 
2012 a fost de 35.095 mii lei. La 
acest moment  - asa cum 
rezulta din Adresa numarul 
96408 din 21.12.2012, emisa de 
Ministerul Justitiei catre UNBR -  
Ministerul Justitiei inregistreaza 
restante in suma de 2164 mii lei 

Se propune respingerea 
întrucât sursele de finanţare 
propuse nu pot fi avute în 
vedere, deoarece: 
- fondurile alocate 
Ministerului Justiţiei la titul 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” au fost 
dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu pentru 
asigurarea în principal a 
subvenţiilor alocate pentru 
Administraţia Naţională a 
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„ restante ce vor putea fi platite 
doar din bugetul aprobat pe 
2013”. 
Or in conditiile in care:  
a. suma propusa pentru ajutorul 
public judiciar este 10.026 mii 
lei mai mica decat executia 
preliminata pe anul anterior.  
b. din aceasta suma ar urma sa 
se plateasca si restante pe anul 
precedent.   
c. numarul cauzelor in care 
cetatenii beneficiaza potrivit legii 
de ajutor public judiciar este in 
crestere de la an la an. 
 
Este evident ca suma propusa 
este insuficienta pentru 
asigurarea ajutorului public 
judiciar si respectarea 
obligatiilor pe care Statul 
Roman le are fata de proprii 
cetateni. 
Apreciem ca in situatia in care 
suma propusa pentru ajutorul 
public judiciar nu va fi corelata 
cu necesitatile reale, in scurta 
vreme in sistemul judiciar vom 
asista la un blocaj din care va 
pierde – in principal, cetateanul 
roman. Astfel, acesta neputand 
beneficia de ajutorul public 
judiciar, se incalca dispozitiunile 

Penitenciarelor şi Institutul 
Naţionale de Expertize 
Criminalistice. 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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constitutionale prevazute in  art. 
15, art.16, art. 21 alin. 2 si 3, 
art. 24, art. 47. 
Sursa de finantare: 
a. grupa 51 art. 01 alin. 01 
denumire indicator „transferuri 
catre institutiile publice” prin 
diminuarea alocarii propuse 
(778.591 mii lei) cu suma de 
13.526 mii lei.  
b. majorarea alocarii propuse 
Ministerului Justitiei (2.333.211 
mii lei) care este cu 1.93% mai 
mica ca cea din exercitiul 
bugetar precedent, din fondul 
de rezerva al Primului Ministru. 
 
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, 
imunitati si validari din Senat  
si Comisia juridica , de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
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dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

20. Anexa 3/17/02 Ministerul 
Justiţiei 
Capitolul 5001 Cheltuieli – 
Buget de Stat – Titlul II – Bunuri 
şi Servicii, art, 28 Ajutor public 
judiciar 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Justitiei, 
Ministerul Justiţiei, Capilolul 5001 
Cheltuieli – Buget de Stat – Titlul 
II – Bunuri şi Servicii, art, 28 
Ajutor public judiciar cu suma de 
9.375.259,11 mii lei pentru plata 
restantelor acumulate fata 
U.N.B.R., reprezentand 
remuneraţii pentru prestarea 
serviciilor de asistenţă juridica şi 
reprezentare în cadrul 
asistenţei juridice obligatorii, a 
ajutorului public judiciar şi a 
asistenţei extrajudiciare acordate 
persoanelor defavorizate. 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere faptul ca in luna 
decembrie 2012 bugetul alocat 
Ministerului Justitiei in acest 
scop a fost epuizat, restantele 
inregistrate de catre acest 
minister urmand a se regasi in 
bugetul aferent anului 2013.  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

21. Anexa3/17 Ministerul Justitiei Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finantarea proiectului 
privind asigurarea securitatii 
cibernetice prin instalarea de 
filtre - servere de tip I si de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail si internet ) 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Acest proiect va permite 
identificarea si protejarea 
atacurilor malitioase si furturilor 
de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Justitiei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- contravine prevederilor art. 
17 alin. (3) din Legea privind 
finanţele publice mr. 
500/2002, potrivit căruia în 
timpul dezbaterilor  în 
Parlament a legilor bugetare 
anuale „nu pot fi aprobate 
amendamente la legile 
bugetare anuale care 
determină majorarea 
deficitului bugetar”. 
 - sursa de finanţare indicată  
nu poate fi avută în vedere 
întrucât majorarea 
cheltuielilor pe seama 
creşterii deficitului bugetar 
conduce la nerespectarea 
echilibrului bugetar şi a 
angajamentelor asumate de  
România prin acordurile de 
împrumut cu instituţiiile 
financaire internaţionale în 
ceea ce priveşte ţinta de 
deficit bugetar de 2,1% din 
PIB pe metodologia cash în 
anul 2013  

22. Anexa 3/17/02 Ministerul 
Justiţiei 
Capilolul 5001 Cheltuieli – 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Justitiei, 
Ministerul Justiţiei, Capilolul 5001 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere faptul ca in luna 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
sursa de finanţare nu poate fi 
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Buget de Stat – Titlul II – Bunuri 
și Servicii, art, 28 Ajutor public 
judiciar 

Cheltuieli – Buget de Stat – Titlul 
II – Bunuri și Servicii, art, 28 
Ajutor public judiciar cu suma de 
9.375.259,11 mii lei pentru plata 
restantelor acumulate fata 
U.N.B.R., reprezentand 
remuneraţii pentru prestarea 
serviciilor de asistenţă juridica şi 
reprezentare în cadrul 
asistenţei juridice obligatorii, a 
ajutorului public judiciar şi a 
asistenţei extrajudiciare acordate 
persoanelor defavorizate. 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat PDL Valeria Diana 
SCHELEAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor și Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

decembrie 2012 bugetul alocat 
Ministerului Justitiei in acest 
scop a fost epuizat, restantele 
inregistrate de catre acest 
minister urmand a se regasi in 
bugetul aferent anului 2013.  
 
 
 
 

avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

23. Anexa nr. 3/17/02 - Ministerul 
Justiţiei  
Cap 6101 – Cheltuieli Bugetul 
de Stat, Grupa/Titlu 20, Art 13 
– Pregătire profesională 
 

Se propune suplimentarea cu 50 
mii lei a sumei alocate pentru 
pregătire profesională la Cap 
6101, Grupa/Titlu 20, Art 13 – 
Pregătire profesională. 
 

Pentru atingerea obiectivelor 
principale, Ministerul Justiţiei 
trebuie să dispună de personal 
de o înaltă calificare în 
cercetare, pentru care sunt 
necesare cursuri de pregătire 

Se propune respingerea 
întrucât sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece fondurile 
alocate Ministerului Justiţiei 
au fost dimensionate în 
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Autor: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
 Ovidiu Ioan Dumitru 
Grup Parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/25/02 Cap 6101, Grupa/Titlul 
20 Articol 30 Alineat 30 care se 
va modifica astfel: Alte cheltuieli 
cu bunuri şi servicii (-) 50 mii lei 

profesională.  
 
 

concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
De altfel, potrivit art. 47 din 
Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, 
începând cu trimestrul al III-
lea ordonatorii principali de 
credite pot efectua virări de 
credite bugetare între 
alineatele, articolele şi titlurile 
de cheltuieli prevăzute în 
buget. 

24.  
Anexa nr. 3/17 
 
Ministerul  Justitiei 
 
  

1) În anul 2013se alocă un 
procent de 1% din PIB pentru 
finanţarea politicilor publice 
sectoriale şi structurale din 
domeniul justiţiei. 
(2) Bugetul ordonatorului 
principal de credite şi anexa 
respectivă se modifică 
corespunzător. 
 
Autor: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat  Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 

Necesitatea finanţării curente şi 
de capital din domeniul justiţiei, 
în acord cu obiectivele asumate 
şi cu cerinţele interne şi 
europene, impune mărirea 
alocărilor bugetare pentru acest 
domeniu.. 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- alocarea unui procent din 
PIB  pentru finanţarea 
politicilor publice sectoriale şi 
structurale din domeniul 
justiţiei contravine 
prevederilor art.21 alin.(2) din 
Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare, nr.69/2010, potrivit 
cărora „prealocarea unor 
sume bugetare cu destinaţie 
specială unor ordonatori 
principali de credite sau unor 
sectoare nu este permisă”;  
- alocarea prin legea 
bugetului de stat a unui 
procent de 1% din PIB 
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Sursa de finantare: 
Bugetul Administratie 
Prezidentiala 
Bugetul Ministerului Culturii 
 
Precum si 
a) emisiuni de titluri de stat în lei, 
respectiv certificate de trezorerie 
cu discont, cu scadenţe la 1,3,6 
şi 12 luni şi obligaţiuni de stat de 
tip benchmark pe piaţa internă, 
cu scadenţe pe termen mediu, la 
3 şi 5 ani;  
b) emisiuni de titluri de stat sub 
formă de subscripţie publică, în 
valută pe termen mediu; 
c) împrumuturi deja contractate 
(în derulare) destinate finanţării 
de proiecte; 
d) contractarea unor finanţări 
externe noi în cadrul pachetul 
financiar extern încheiat cu FMI, 
UE şi Banca Mondială; 
e) împrumuturi contractate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale;  
f) sume recuperate de către 
Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului din activele 
bancare neperformante. 

presupune majorarea 
bugetului Ministerului Justiţiei 
(buget de stat, fonduri 
externe nerambursabile  şi 
venituri proprii) cu suma de 
3,9 miliarde lei;  ceea ce 
reprezintă cca. 0,6% din PIB 
- sursele de finanţare 
propuse nu pot fi avute în 
vedere întrucât emisiunile de 
titluri şi contractarea de 
împrumuturi externe 
afectează ţinta de deficit 
stabilită pentru anul 2013, iar  
fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale şi 
Ministerului Culturii au fost 
dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

25. Anexa 3/17/02  Ministerul  
Justitiei 
capitol 5001 paragraf 20 articol 

Propunem majorarea sumei 
propuse – 25.069 mii lei, la suma 
de 38.595 mii lei. 

Asa cum rezulta neechivoc din 
proiectul propus de Guvern, 
suma propusa pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
întrucât sursele de finanţare 
propuse nu pot fi avute în 
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28, denumire indicator Ajutor 
Public Judiciar 

 
Autor: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
Deputat PP-DD  
Catalin-Daniel FENECHIU 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 
 
Sursa de finantare: 
c. grupa 51 art. 01 alin. 01 
denumire indicator „transferuri 
catre institutiile publice” prin 
diminuarea alocarii propuse 
(778.591 mii lei) cu suma de 
13.526 mii lei.  
majorarea alocarii propuse 
Ministerului Justitiei (2.333.211 
mii lei) care este cu 1.93% mai 
mica ca cea din exercitiul bugetar 
precedent, din fondul de rezerva 
al Primului Ministru. 

este mai mica decat cea 
aprobata pentru anul anterior 
(26.974 mii lei), in conditiile in 
care executia preliminata pe 
2012 a fost de 35.095 mii lei. La 
acest moment  - asa cum 
rezulta din Adresa numarul 
96408 din 21.12.2012, emisa de 
Ministerul Justitiei catre UNBR -  
Ministerul Justitiei inregistreaza 
restante in suma de 2164 mii lei 
„ restante ce vor putea fi platite 
doar din bugetul aprobat pe 
2013”. 
Or in conditiile in care:  
d. suma propusa pentru ajutorul 
public judiciar este 10.026 mii 
lei mai mica decat executia 
preliminata pe anul anterior.  
e. din aceasta suma ar urma sa 
se plateasca si restante pe anul 
precedent.   
f. numarul cauzelor in care 
cetatenii beneficiaza potrivit legii 
de ajutor public judiciar este in 
crestere de la an la an. 
 
Este evident ca suma propusa 
este insuficienta pentru 
asigurarea ajutorului public 
judiciar si respectarea 
obligatiilor pe care Statul 
Roman le are fata de proprii 

vedere, deoarece: 
- fondurile alocate 
Ministerului Justiţiei la titul 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” au fost 
dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu pentru 
asigurarea în principal a 
subvenţiilor alocate pentru 
Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor şi Institutul 
Naţionale de Expertize 
Criminalistice. 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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cetateni. 
Apreciem ca in situatia in care 
suma propusa pentru ajutorul 
public judiciar nu va fi corelata 
cu necesitatile reale, in scurta 
vreme in sistemul judiciar vom 
asista la un blocaj din care va 
pierde – in principal, cetateanul 
roman. Astfel, acesta neputand 
beneficia de ajutorul public 
judiciar, se incalca dispozitiunile 
constitutionale prevazute in  art. 
15, art.16, art. 21 alin. 2 si 3, 
art. 24, art. 47. 
d.  

26.  Ministerul Apărării Naţionale 
Anexa 3/18/01 
Capitolul 60.01, „Apărare”, 
Subcapitolul 02 ”Apărare 
naţională, Grupa/Titlul 71/ Titlul 
XII „Active nefinanciare”/ 
Articolul 03 „Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe”  

La Capitolul 60.01, „Apărare”, 
Subcapitolul 02 ”Apărare 
naţională,Grupa/Titlul 71/Titlul XII 
„Active nefinanciare”/ Articolul 03 
„Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe” se suplimentează 
cu suma de 10.000 mii lei. 
 
Autor: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 
d-nii dep. Ion Mocioalcă, 
Gheorghe Emacu, Gabriel 
Vlase,George Scutaru, Mihai 
Weber 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Sumă necesară pentru 
repararea şi întreţinerea 
aeronavelor de antrenament 
IAR 99 Şoim.  
 
 
 

Se propune respingerea 
întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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27.  Ministerul Apărării Naţionale 
Anexa3/18 
 

Se aloca suma de 5.000 mii lei 
pentru dezvoltarea proiectelor de 
monitorizare si operaţionalizare 
sistemelor de răspuns la atacuri 
cibernetice îndreptate împotriva 
instituţiilor statului. 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat; 
Deputat PDL Vreme Valerian 
 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Acest proiect va permite 
îmbunătăţirea capacitaţii de 
apărare cibernetica la nivel de 
sistem al spaţiului virtual 
romanesc. 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- contravine prevederilor art. 
17 alin. (3) din Legea privind 
finanţele publice mr. 
500/2002, potrivit căruia în 
timpul dezbaterilor  în 
Parlament a legilor bugetare 
anuale „nu pot fi aprobate 
amendamente la legile 
bugetare anuale care 
determină majorarea 
deficitului bugetar”. 
- sursa de finanţare indicată  
nu poate fi avută în vedere 
întrucât majorarea 
cheltuielilor pe seama 
creşterii deficitului bugetar 
conduce la nerespectarea 
echilibrului bugetar şi a 
angajamentelor asumate de  
România prin acordurile de 
împrumut cu instituţiiile 
financaire internaţionale în 
ceea ce priveşte ţinta de 
deficit bugetar de 2,1% din 
PIB pe metodologia cash în 
anul 2013  

28.  Ministerul  Apărării Naţionale 
Anexa nr. 3/18 
Capitolul 60 Apărare 
Titlul 70-71 

(1) În anul 2013 se alocă un 
procent de 1,25% din PIB pentru 
finanţarea politicilor publice 
sectoriale şi structurale din 
domeniul apărării. 

Necesitatea finanţării cu 
prioritate a cheltuielilor de 
capital din domeniul apărării, 
pentru finanţarea programelor 
de înzestrare cu tehnică militară 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- alocarea unui procent din 
PIB  pentru finanţarea 
politicilor publice sectoriale şi 
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(2) Bugetul ordonatorului 
principal de credite şi anexa 
respectivă se modifică 
corespunzător. 
(3) – Cheltuieli legate de 
participarea forţelor armate 
române la operaţiunile în 
străinătate sub egida ONU, 
OSCE, NATO, Uniunii Europene 
sau în cadrul unor coaliţii 
multinaţionale vor fi suportate din 
alte fonduri guvernamentale. 
 
Autor: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 
Deputat Tudor Ciuhodaru,Grup 
PP-DD 

modernă este în acord cu 
obiectivele asumate şi cerinţele 
interne şi internaţionale şi 
impune mărirea alocărilor 
bugetare pentru acest domeniu. 
Necesitatea respectării 
angajamentelor internaţionale 
ale României în domeniul 
apărării şi securităţii 
Bugetul Administraţie 
Prezidenţiala 
Precum si 
a) emisiuni de titluri de stat în 
lei, respectiv certificate de 
trezorerie cu discont, cu 
scadenţe la 1,3,6 şi 12 luni şi 
obligaţiuni de stat de tip 
benchmark pe piaţa internă, cu 
scadenţe pe termen mediu, la 3 
şi 5 ani;  
b) emisiuni de titluri de stat sub 
formă de subscripţie publică, în 
valută pe termen mediu; 
c) împrumuturi deja contractate 
(în derulare) destinate finanţării 
de proiecte; 
d) contractarea unor finanţări 
externe noi în cadrul pachetul 
financiar extern încheiat cu FMI, 
UE şi Banca Mondială; 
e) împrumuturi contractate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale;  

structurale din domeniul 
apărării contravine 
prevederilor art.21 alin.(2) din 
Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare, nr.69/2010, potrivit 
cărora „prealocarea unor 
sume bugetare cu destinaţie 
specială unor ordonatori 
principali de credite sau unor 
sectoare nu este permisă”;  
- alocarea prin legea 
bugetului de stat a unui 
procent de 1,25% din PIB 
presupune majorarea 
bugetului Ministerului Apărării 
Naţionale (buget de stat  şi 
venituri proprii) cu suma de 
2,1 miliarde lei;  De 
menţionat că fondurile totale 
propuse în anul 2013 pentru 
finanţarea activităţilor şi 
acţiunilor ce revin în sarcina 
Ministerului Apărării 
Naţionale (buget de stat, 
venituri proprii si buget de 
pensii) reprezintă 1,3% din 
PIB. 
- sursele de finanţare 
propuse nu pot fi avute în 
vedere întrucât emisiunile de 
titluri şi contractarea de 
împrumuturi externe 
afectează ţinta de deficit 
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f) sume recuperate de către 
Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului din activele 
bancare neperformante 

stabilită pentru anul 2013. 
- propunerea de finanţare din 
alte fonduri guvernamentale 
a cheltuielilor legate de 
participarea forţelor armate la 
misiuni şi operaţiuni militare 
în afara teritoriului statului 
român contravine 
prevederilor art.19 alin.(1) din 
Legea nr.121/2011 privind 
participarea forţelor armate la 
misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român, 
potrivit cărora „fondurile 
necesare participării forţelor 
armate la misiuni şi operaţii 
în afara teritoriului statului 
român se asigură de la 
bugetul de stat, prin bugetele 
instituţiilor trimiţătoare.”; 

29.  Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa nr.3/19/02 Cap 5001, 
Grupa/Titlu 57, Articol 02 – 
Ajutoare sociale 
 

Se propune majorarea 
cheltuielilor cu ajutoarele sociale 
prevăzute la capitolul 5001, Titlul 
IX Asistenţă Socială Art 02.01 – 
Ajutoare sociale în numerar, cu 
suma de 21840 mii lei pentru a 
atinge nivelul execuţiei 
preliminare din anul 2012 în 
sumă nominală de 63585  mii lei, 
în creştere cu 34,35% faţă de 
proiectul de lege propus de 
Guvern. 
 

Având în vedere prognozele 
economice pentru anul 2013, 
care arată o scădere a nivelului 
de trai, implicit o creştere a ratei 
sărăciei, cheltuielile cu asistenţa 
socială vor fi mai mari. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în 
cursul exerciţiului bugetar , 
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Autor: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 
Ovidiu Ioan Dumitru, Grup 
Parlamentar PP-DD Camera 
Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului  

pe bază de hotărâre de 
Guvern conform prevederilor 
art. 30 (2)  din Legea privind 
finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

30. Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa 3/19 
Capitolul 
61.01;61.06;61.10;61.08 
Grupa 01 
Titlul: Îmbunătăţirea calităţii 
gestionarii situaţiilor de urgent si 
acordarea de sprijin 
comunitarilor in vederea 
reducerii riscurilor de calamitaţi 
naturale, dezastre şi război. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Afacerilor 
Interne cu suma de 3.500 mii lei 
pentru  construcţia unei clădiri 
destinate Gărzii de Intervenţie  
nr.2 Pompieri si SMURD situata 
in oraşul Borşa, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 
Deputat Nuţu Fonta,Grupul 
parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului sau sumele defalcate 
din TVA 
 

Unitatea SMURD care va 
funcţiona in oraşul Borşa va 
deservi o populaţie de peste 
70.000 de locuitori, din 
localităţile Borşa, Moisei, Vişeu 
de Sus, Vişeu de Jos, Săcel si 
cele doua Parcuri Naţionale 
(Munţii Rodnei si 
Maramureşului). 
 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:       
- sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în 
cursul exerciţiului bugetar , 
pe bază de hotărâre de 
Guvern conform prevederilor 
art. 30 (2)  din Legea privind 
finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar 
potrivit Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice 
locale  sumele defalcate din 
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taxa pe valoare adăugată au 
destinaţii precise. 
 - obiectivele de investiţii noi 
se cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit 
prevederilor alin (1) al art. 43 
al Legii privind finanţele 
publice, nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  

31.  Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa nr.3/19 
 
 
  

(1) În anul 2013 cheltuielile 
pentru finanţarea activităţii de 
ordine publică se asigură din 
fonduri bugetare în limita a  cel 
puţin 2, 5 % din PIB. 
 
Autor: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 
 Deputat Tudor Ciuhodaru,Grup 
PP-DD 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului 
Bugetul Administraţie 
Prezidenţiala 
Bugetul Ministerului Culturii 
 
 

Fondurile sunt necesare pentru 
completarea deficitului de 
mijloace tehnice al MAI, precum 
şi pentru desfăşurarea în 
condiţii optime a misiunilor 
specifice.  
Bugetul Administratie 
Prezidentiala 
Precum si 
a) emisiuni de titluri de stat în 
lei, respectiv certificate de 
trezorerie cu discont, cu 
scadenţe la 1,3,6 şi 12 luni şi 
obligaţiuni de stat de tip 
benchmark pe piaţa internă, cu 
scadenţe pe termen mediu, la 3 
şi 5 ani;  
b) emisiuni de titluri de stat sub 
formă de subscripţie publică, în 
valută pe termen mediu; 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- alocarea unui procent din 
PIB  pentru finanţarea 
activităţii de ordine publică 
contravine prevederilor art.21 
alin.(2) din Legea 
responsabilităţii fiscal-
bugetare, nr.69/2010, potrivit 
cărora „prealocarea unor 
sume bugetare cu destinaţie 
specială unor ordonatori 
principali de credite sau unor 
sectoare nu este permisă”;  
- alocarea prin legea 
bugetului de stat a unui 
procent de 2,5% din PIB 
presupune majorarea 
bugetului Ministerului 
Afacerilor Interne (buget de 
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c) împrumuturi deja contractate 
(în derulare) destinate finanţării 
de proiecte; 
d) contractarea unor finanţări 
externe noi în cadrul pachetul 
financiar extern încheiat cu FMI, 
UE şi Banca Mondială; 
e) împrumuturi contractate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale;  
f) sume recuperate de către 
Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului din activele 
bancare neperformante 
 

stat, intrari de credite 
externe, fonduri externe 
nerambursabile  şi venituri 
proprii) cu suma de 7,3 
miliarde lei, ceea ce 
reprezintă cca. 1,17% din PIB 
- sursele de finanţare 
propuse nu pot fi avute în 
vedere întrucât emisiunile de 
titluri şi contractarea de 
împrumuturi externe 
afectează ţinta de deficit 
stabilită pentru anul 2013, iar  
fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale şi 
Ministerului Culturii au fost 
dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

32.  Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa 3/19 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
80 mii lei pentru finanţarea unor 
lucrări de reamenajare a Postului 
de poliţie din Comuna Biled, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor Deputat Adrian 
Nicolae Diaconu – PP-DD, 
Grupul Parlamentar PP-DD – 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:       
-nu este clar formulat. Astfel, 
pe de o parte, se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Afacerilor 
Interne, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată 
este bugetul aceluiaşi 
minister ; 
- cheltuielile privind 
reabilitarea, modernizarea , 
dotările se încadrează în 
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Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 

categoria altor cheltuieli de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C-“Alte 
cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite.     

33.  Ministerul Afacerilor Interne  
Anexa 3/19 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
80 mii lei pentru finanţarea unor 
lucrări de reamenajare a Postului 
de poliţie din Oraşul Recas, 
judeţul Timiş. 
 
 
Autor: : Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 
 Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD, Grupul Parlamentar 
PP-DD –Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:       
-nu este clar formulat. Astfel, 
pe de o parte, se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Afacerilor 
Interne, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată 
este bugetul aceluiaşi 
minister ; 
- cheltuielile privind 
reabilitarea, modernizarea , 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C-“Alte 
cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite.     

34.  Ministerul Afacerilor Interne  
Anexa 3/19 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
80 mii lei pentru finanţarea unor 
lucrări de reamenajare a Postului 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:       
-nu este clar formulat. Astfel, 
pe de o parte, se propune 
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de poliţie din Comuna Ortisoara, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD, Grupul Parlamentar 
PP-DD –Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 

suplimentarea bugetului 
Ministerului Afacerilor 
Interne, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată 
este bugetul aceluiaşi 
minister ; 
- cheltuielile privind 
reabilitarea, modernizarea , 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C-“Alte 
cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite.     

35.  Ministerul Afacerilor Interne  
Anexa 3/19 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
100 mii lei pentru finanţarea unor 
lucrări de construire a unui sediu 
de poliţie în oraşul Făget, judeţul 
Timiş. 
 
Autor: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Vechiul sediu va fi retrocedat şi 
nu există alte clădiri disponibile 
pentru a fi puse la dispoziţie. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:       
-nu este clar formulat. Astfel, 
pe de o parte, se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Afacerilor 
Interne, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată 
este bugetul aceluiaşi 
minister ; 
- cheltuielile privind 
reabilitarea, modernizarea , 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C-“Alte 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 

cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite.     

36.  Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa nr. 3 / 19 / 02, pag. 4 
Capitol 5001 – Cheltuieli 
bugetare de stat 
Grupa/Titlul 71 – Titlul XII Active 
nefinanciare 
Articol 02 – Stocuri 
Alineat 01 – Rezerve de stat şi 
de mobilizare 
Coloana 3 – Propuneri 2013 

La Capitolul 50.01– Cheltuieli 
bugetare de stat, Grupa/Titlul 71 
– Titlul XII Active nefinanciare, 
Articol 02 – Stocuri 
Alineat 01 – Rezerve de stat şi 
de mobilizare, se suplimentează 
cu 96.482 mii lei . 
 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 
domnul senator Şerban Nicolae, 
domnii deputaţi Petre Daea şi 
Rodin Traicu - Grupul 
parlamentar ale PSD 
  
Sursa de finanţare:  
− Îmbunătăţirea colectării de 
venituri bugetare Şi diminuarea 
evaziunii fiscale; 
− Eliminarea/diminuarea 
pierderilor din sectorul energetic 
rezultate din contractele cu 
intermediarii; 
Diminuarea sumei alocate pentru 
Fondul la dispoziţia Guvernului 

Propunerea vizează 
suplimentarea cu 96.482 mii lei 
a alocării bugetare la M.A.I. prin 
Agenţia Naţională a Rezervelor 
de Stat (faţă de 200.316 mii 
lei), în vederea achiziţionării de 
stocuri de materie primă în 
cadrul proiectului de finalizare a 
reactoarelor 3 Şi 4 la Centrala 
Atomoelectrică Cernavodă. 
Suma propusă, 296.798 mii lei, 
reprezintă aproximativ 2/3 din 
suma de 444.975 mii lei, 
execuţie preliminată pentru anul 
precedent. Această propunere 
asigură continuarea activităţii 
într-un sector strategic de 
dezvoltare economică –  
producţia energetică – având, în 
acelaşi timp, importante 
consecinţe şi în plan social 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:   
- sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în 
cursul exerciţiului bugetar , 
pe bază de hotărâre de 
Guvern conform prevederilor 
art. 30 (2)  din Legea privind 
finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. De 
asemenea o mai bună 
colectare a impozitelor şi 
taxelor, precum şi diminuarea 
pierderilor din sectorul 
energetic rezultate din 
contractele cu intermediarii, 
nu pot fi cuantificate astfel 
încât să poată constitui sursă 
de finanţare.     



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 39 -

astfel cum este prevăzut la 
Ministerul Finanţelor Publice – 
Acţiuni Generale, Anexa nr. 
3/65/02, Capitol 5401, subcapitol 
02 

 
 

37.  Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa 3/19 
 

Se alocă 795 mii lei pentru 
achiziţie autospecială pentru 
pompieri, Comuna Păuneşti, 
judeţ Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 
 domnul deputat PDL Florin 
Secară şi Grupurile Parlamentare 
ale Partidului Democrat Liberal 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul MAI 
– diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii 

Creşterea siguranţei bunurilor, 
în comuna Păuneşti, judeţ 
Vrancea, prin modernizarea 
serviciului PSI 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:       
- responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii privind 
finanţele publice, nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Afacerilor Interne 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 

38.  Ministerul Afacerilor Interne  
Anexa 3/19 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Afacerilor 
Interne cu suma de 1.000 mii lei 
pentru achiziţionare echipamente 
şi instalaţii pentru dotarea 
punctului ISU, comuna Moara, 
judeţul Suceava  

Se solicită admiterea acestui 
amendament întrucât comuna 
Moara este una întinsă, iar 
siguranţa cetăţenilor trebuie să 
fie o prioritate pentru autorităţi. 
Echipamente şi instalaţii 
performante înseamnă şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:       
- dotările independente se 
includ în cadrul programelor 
de investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
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Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 
domnul senator PDL Gheorghe 
Flutur şi deputaţii PDL Sanda-
Maria Ardeleanu şi Ioan Balan; 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
. Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

creşterea posibilităţii de a veni 
în întâmpinarea accidentelor şi 
dezastrelor naturale. 
 

cadrul poziţiei C-“Alte 
cheltuieli de investiţii” 
categoria “b) dotări 
independente”, cheltuieli ce 
se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite; 
- sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în 
cursul exerciţiului bugetar , 
pe bază de hotărâre de 
Guvern conform prevederilor 
art. 30 (2)  din Legea privind 
finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

39.  Ministerul Afacerilor Interne  
Anexa nr.3/19 
 

Se propune alocarea  sumei de 
90,520 mii lei , pentru Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenta. Comuna Viişoara 
Judeţul Teleorman. 
 
Autori: : Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru SVS, 
făcând parte din proiectele  ce 
trebuiesc iniţiate/continuate  
urgent in comuna Viişoara, in 
vederea dezvoltării durabile a 
localităţii  si asigurării  protecţiei 
populaţiei în caz de incendii ori 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
-lucrările propuse a se finanţa 
pentru Serviciul Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă la 
comuna Viişoara nu sunt de 
competenţa Ministerului 
Afacerilor Interne, acestea 
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nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat; 
Deputat PDL Lucian Militar 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 

dezastre naturale. 
 

fiind finanţate din bugetele 
locale; 
- sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în 
cursul exerciţiului bugetar , 
pe bază de hotărâre de 
Guvern conform prevederilor 
art. 30 (2)  din Legea privind 
finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

40.  Ministerul Afacerilor Interne  
Anexa 3/19 
Capitol bugetar: 61.01; 65.01; 
67.01; 68.01; 61.06; 61.10; 
65.10 ; 61.08 
2. Programul bugetar „Protecţie 
Civilă şi Sprijin Acordat 
Comunităţii” 
 

Se propune ca, din bugetul 
Ministerului Afacerilor Interne, 
Anexa 3/19 să se aloce suma de 
2 000 mii lei pentru înfiinţarea 
unui punct de lucru al 
Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă (ISU) Iaşi în comună 
Ţibăneşti, judeţul Iaşi. 
Autori: : Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat; 

Comuna Ţibăneşti se află la o 
distanţă considerabilă faţă de 
Municipiul Iaşi şi implicit de 
primul punct de ajutor: spitale, 
ambulanţă, SMURD sau ISU.
Înfiinţarea unui punct ISU în 
comună vine nu numai în 
ajutorul miilor de cetăţeni din 
localitate, ci poate deservi şi 
comunele din jur cu un număr 
total de peste 20 mii de locuitori. 
La acest moment, o 
autospecială ISU ajunge în 
aproximativ o oră, atât datorită 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii privind 
finanţele publice, nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- obiectivele de investiţii noi 
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Deputat PDL Petru Movilă 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat - Ministerul Afacerilor Interne 

distanţei semnificative faţă de 
municipiu cât şi a stării aproape 
impractibile a drumului care 
leagă cele două puncte.
În aceste condiţii, un punct de 
lucru al ISU în comuna 
Ţibăneşti reprezintă o 
necesitate pentru miile de 
locuitori care, din cauza 
distanţei apreciabile, sunt 
obligaţi să aştepte zeci de 
minute până când primesc 
ajutorul necesar. Un al doilea 
argument care stă la baza 
prezentului amendament are în 
vedere îmbunătăţirea calităţii 
gestionării situaţiilor de urgenţă 
şi acordarea de sprijin 
comunităţilor în vederea  
reducerii  riscurilor  de calamităţi 
naturale şi dezastre. 

se cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit 
prevederilor alin (1) al art. 43 
al Legii privind finanţele 
publice, nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  
 

41.  Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa3/19 
 
 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finanţarea proiectului 
privind asigurarea securităţii 
cibernetice prin instalarea de 
filtre - servere de tip I si de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail si internet ) 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 

Acest proiect va permite 
identificarea si protejarea 
atacurilor maliţioase si furturilor 
de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Afacerilor Interne 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- contravine prevederilor art. 
17 alin. (3) din Legea privind 
finanţele publice mr. 
500/2002, potrivit căruia în 
timpul dezbaterilor  în 
Parlament a legilor bugetare 
anuale „nu pot fi aprobate 
amendamente la legile 
bugetare anuale care 
determină majorarea 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

deficitului bugetar”. 
 - sursa de finanţare indicată  
nu poate fi avută în vedere 
întrucât majorarea 
cheltuielilor pe seama 
creşterii deficitului bugetar 
conduce la nerespectarea 
echilibrului bugetar şi a 
angajamentelor asumate de  
România prin acordurile de 
împrumut cu instituţiiile 
financaire internaţionale în 
ceea ce priveşte ţinta de 
deficit bugetar de 2,1% din 
PIB pe metodologia cash în 
anul 2013  

42.  Anexa nr.3/20 - Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 

Construcţia a două creşe în Mun. 
Vaslui 
 
Valoare: 4.000 mii LEI 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
deputatilor  
Deputat PSD CRISTEA Victor 
Senator PSD SILISTRU Doina 
 
Sursă de finanţare:  
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 

Aşa-zisa privatizare a unităţilor 
economice din Mun. Vaslui a 
dus la disponibilizarea a circa 
16.000 salariaţi şi desfiinţarea 
grădiniţelor şi creşelor care 
funcţionau pe lângă acestea. 
Situaţia economică din Mun. 
Vaslui este precară, natalitatea 
ridicată dar se impune 
asigurarea educaţiei timpurii 
conform Legii educaţiei. Astfel 
are loc şi socializarea copiilor.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice nu 
poate finanţa un astfel de 
obiectiv de investiţii din 
bugetul său.  
  Potrivit prevederilor Legii 
nr.263/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, creşele 
în sistem public se înfiinţează 
prin hotărâre a consiliului 
local, în subordinea acestuia. 
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43.  Anexa. Nr. 3/20/ cap. 5001  
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţie sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 

 Se propune suplimentarea 
bugetului Consiliului Judeţean 
Tulcea, anexa 3/20/ cap. 5001 , 
cu suma de 50 mii lei, pentru 
echilibrarea bugetelor locale din 
judeţul Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Deputat Miron Ignat  
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 
Suma este necesară pentru 
acoperirea necesarului de 
funcţionare pentru toate unităţile 
administrative-teritoriale din 
judeţul Tulcea, reîntregirii 
salariilor personalului bugetar şi 
pentru asigurarea cofinanţărilor 
la proiectele cu finanţare 
nerambursabilă, a investiţiilor 
începute din surse proprii, 
precum şi a plata arieratelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar.  
De altfel, Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, 
potrivit HG. nr.10/2013, nu 
poate finanţa cheltuieli ale 
unităţilor administrativ-
teritoriale. 
 

44.  Anexa nr. 3/20/02, Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţie 
sociale şi Persoanelor Vârstnice 
cap. 5001,  
grupa 51,  
art. 01,  
alin 04   
„Finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap” 

Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, 
grupa 51, art. 01, alin 04  
„Finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap” se 
modifică după cum urmează: 
 
Se propune suplimentarea cu 
suma de 55.000 mii lei.  
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  

Măsura este de natură să 
reducă impactul social negativ 
al măsurilor de austeritate.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul naţional de 
dezvoltare la dispoziţia 
Guvernului prevazut in 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se repartizează, la 
propunerea unor ordonatori 
principali de credite ai 
bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, in 
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deputat PP-DD Liliana Mincă şi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Sursa de finanţare:  
Fondul Naţional de Dezvoltare 

conformitate cu prevederile 
Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.113/2006 
privind înfiinţarea Fondului 
naţional de dezvoltare. 
Sumele propuse în bugetul 
MMFPSPV sunt suficiente 
pentru acoperirea drepturilor 
persoanelor cu handicap, 
care se plătesc din bugetul 
acestuia, potrivit legii. 

45.  Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţie sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
Anexa nr. 3/20/02,  
cap. 5001,  
grupa 51,  
art. 01,  
alin 26   
„Transferuri privind contribuţia 
de asigurări de sănătate pentru 
persoanele aflate în concediu 
pentru creşterea copilului” 
 

Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, 
grupa 51, art. 01, alin 26  
„Transferuri privind contribuţia de 
asigurări de sănătate pentru 
persoanele aflate în concediu 
pentru creşterea copilului” se 
modifică după cum urmează: 
 
Se propune suplimentarea cu 
suma de 40000 mii lei.  
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
deputat PP-DD Liliana Mincă şi 
Grupul parlamentar PP-DD  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Pentru creşterea natalităţii în 
România şi asigurarea unui 
climat de securitate pentru 
mamă şi copil.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
fondurile alocate pentru anul 
2013 Ministerului Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordantă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
De altfel, contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate 
pentru persoanele aflate în 
concediu pentru creşterea 
copilului se stabileşte şi se 
plăteşte in funcţie de 
cuantumul indemnizaţiei 
acordate pentru creşterea 
copilului. 
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46.  Anexa nr. 3/20, Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţie 
sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 
Capitol 5001 
Grupa/Titlu 51/VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin. 32 Transferuri din bugetul 
de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea investitiilor 
pentru institutii publice de 
asistenta sociala si unitati de 
asistenta medico-sociale 

Se propune reducerea 
fenomenului  “oamenii strazii” 
prin construirea unui adapost 
social 
 
Valoare: 1.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

- Dezvoltarea de programe 
de educarea a populatiei 
pentru combaterea 
fenomenului: “oamenii 
strazii” 

- Cuprinderea celor fara 
adapost in programe de 
integrare sociala 

- Acordarea de sprijin de 
specialitate pentru tinerii 
cosumatori de 
etnobotanice 

- Combaterea si 
diminuarea fenomenului 
infractional 

- Organizarea si derularea 
de activitati pentru 
cresterea 
responsabilizarii 
cetatenilor in combaterea 
acestui fenomen 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
sumele prevăzute în bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
pe anul 2013  fiind 
dimensionate astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii  acesteia; 
- unităţile de asistenţă socială 
se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/locale, 
finanţarea acestora 
asigurandu-se de la bugetele 
locale şi nu din bugetul de 
stat. 
  

47.  Anexa nr. 3/20 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 
Capitol 5001 
Grupa/Titlu 51/VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin. 32 Transferuri din bugetul 
de stat catre bugetele locale 

Se propune alocarea sumei de 
2.000 mii lei pentru finalizarea 
lucrarilor la “Centrul rezidential 
de asistenta si ingrijire a 
persoanelor varstnice Barlad 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  

- Este un proiect in 
parteneriat cu C.A.R.P. 
Barlad 

- C.A.R.P. Barlad a rupt 
acest parteneriat 

- Acest centru este 
destinat ingrijirii 
persoanelor varstnice 
bolnave  

- Va beneficia de personal 
medical specializat  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
sumele prevăzute în bugetul 
Administraţiei prezidenţiale 
pe anul 2013  fiind 
dimensionate astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii  acesteia; 
 - imobilul a beneficiat de 
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pentru finantarea investitiilor 
pentru institutii publice de 
asistenta sociala si unitati de 
asistenta medico-sociale 
 

 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

 
 
 

finanţare din bugetul 
MMFPSPV, în baza 
programului instituit prin OUG 
nr.118/1999, în prezent 
abrogată. Finanţarea a fost 
sistată întrucât situaţia 
imobilului este incertă, cele 
două părţi fiind în litigiu 
pentru recuperarea sumelor 
investite.  
În situaţia clarificării statutului 
căminului, se poate depune 
proiect pentru finanţare în 
baza HG nr. 973/2012. 
Obiectivul a primit finanţare 
de la MMFPSPV în sumă de 
2,4 milioane lei.  

48.  Anexa nr. 3/20 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 
 
Capitol 5001 
Grupa/Titlu 51/VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin. 32 Transferuri din bugetul 
de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea investitiilor 
pentru institutii publice de 
asistenta sociala si unitati de 
asistenta medico-sociale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1 200 mii 
lei pentru Centrul rezidenţial 
pentru persoanele vârstnice de la 
Bârlad, judeţul Vaslui. 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 
Sursa finantarii: 
 

      Este necesară finalizarea 
acestui obiectiv de investiţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
sumele prevăzute în bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
pe anul 2013  fiind 
dimensionate astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii  acesteia; 
- imobilul a beneficiat de 
finanţare din bugetul 
MMFPSPV, în baza 
programului instituit prin OUG 
nr.118/1999, în prezent 
abrogată. Finanţarea a fost 
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 Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

sistată întrucât situaţia 
imobilului este incertă, cele 
două părţi fiind în litigiu 
pentru recuperarea sumelor 
investite.  
În situaţia clarificării statutului 
căminului, se poate depune 
proiect pentru finanţare în 
baza HG nr. 973/2012. 

49.  Ministerul Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 
Anexa nr. 3/20/02,  
cap. 5001,  
grupa 51,  
art. 01,  
alin 36   
„Sprijin financiar la constituirea 
familiei” 
 

Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, 
grupa 51, art. 01, alin 36  „Sprijin 
financiar la constituirea familiei” 
se modifică după cum urmează: 
 
Se propune suplimentarea cu 
suma de 15 mii lei.  
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
deputat PP-DD Liliana Mincă şi 
Grupul parlamentar PP-DD  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 
 

Măsura este de natură să 
reducă impactul social negativ 
al măsurilor anticriză luate în 
ultimii doi ani de către guvernul 
Boc, în principal asupra 
tinerilor/familiilor cu copii.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
fondurile alocate pentru anul 
2013 Ministerului Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice sunt 
doar pentru plata unor 
drepturi stabilite anterior datei 
de 3 iulie 2010, dată de la 
care Legea nr.396/2006 a 
fost abrogată, cu respectarea 
termenului general de 
prescripţie de 3 ani.  
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50.  Ministerul Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 
Anexa nr. 3/20/02,  
cap. 5001,  
grupa 51,  
art. 01,  
alin 37  
„Transferuri pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri” 
 

Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, 
grupa 51, art. 01, alin 37  
„Transferuri pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri” se 
modifică după cum urmează: 
 
Se propune suplimentarea cu 
suma de 38850 mii lei.  
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
deputat PP-DD Liliana Mincă şi 
Grupul parlamentar PP-DD  
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Naţional de Dezvoltare 

Măsura este de natură să 
protejeze persoanele cu venituri 
mici. Menţinerea cuantumului la 
nivelul anului 2012. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul naţional de 
dezvoltare la dispoziţia 
Guvernului prevazut in 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se repartizează, la 
propunerea unor ordonatori 
principali de credite ai 
bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, in 
conformitate cu prevederile 
Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.113/2006 
privind înfiinţarea Fondului 
naţional de dezvoltare. 
  Sumele prevăzute prin 
proiectul de buget acoperă 
necesarul pentru plata 
ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri, 
fundamentat pe numărul de 
beneficiari estimat şi 
cuantumul ajutorului 
reglementat de OUG 
nr.70/2011. 
 

51.  Ministerul Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale si 

Păstrarea cheltuielilor cu 
asigurările sociale din capitolul 

Prin proiectul de buget se 
propune o scădere a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Persoanelor Varstnice 
 
Anexa 3/20  
capitol 5001  
grupa 57,  
titlul IX Asistenta sociala  
articol 1 asigurări sociale 

asistenta sociala la nivelului 
iniţial din anul 2012, respectiv 
7.706.899 mii lei, in creştere cu 
150.883 mii lei fata de proiectul 
propus de guvern. 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
deputat PP-DD Liliana Mincă şi 
Grupul parlamentar PP-DD  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul MMFPSPV 

cheltuielilor de asigurări sociale, 
din domeniul asistentei sociale.  
Nivelul ratei sărăciei in Romania 
va creste pe fundalul crizei 
financiare, implicit cheltuielile de 
asistenta sociala si cele de 
plătite de către bugetul de stat 
ca asigurări sociale pentru 
persoanele asistate social.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul MMFPSPV 
 

fondurile alocate pentru anul 
2013 Ministerului Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordantă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
  Menţionăm că sumele din 
proiectul de buget 
reprezentând indemnizaţia 
socială pentru pensionari 
(pensia minimă garantată), 
pensii pentru agricultori, 
drepturile reparatorii pentru 
IOVR, deportaţi etnici, politici, 
revoluţionari etc., au fost 
fundamentate pe baza 
numărului de beneficiari şi a 
cuantumurilor prestaţiilor 
reglementate de legislaţia în 
vigoare. 
 

52.  Anexa 3/20  
capitol 5001  
grupa 57,  
titlul IX Asistenta sociala  
articol 2 ajutoare sociale 

Păstrarea cheltuielilor cu 
asigurările sociale din capitolul 
asistenta sociala la nivelul iniţial 
din anul 2012, respectiv 
6.077.361 mii lei, in creştere cu 
61.341 mii lei fata de proiectul 
propus de guvern 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 

Prin proiectul de buget se 
propune o scădere a 
cheltuielilor de asigurări sociale, 
din domeniul asistentei sociale.  
Nivelul ratei sărăciei in Romania 
va creste pe fundalul crizei 
financiare, implicit cheltuielile de 
asistenta sociala si cele de 
plătite de către bugetul de stat 
ca asigurări sociale pentru 
persoanele asistate social.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
fondurile alocate pentru anul 
2013 Ministerului Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordantă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
  Sumele reprezentând 
drepturi de asistenţă socială  
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protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Deputat PP-DD Liliana Mincă şi 
Grupul parlamentar PP-DD  
Sursa de finanţare: 
Bugetul MMFPSPV 
 

 
 

au fost fundamentate pe 
baza numărului de beneficiari 
şi a cuantumurilor beneficiilor 
de asistenţă socială 
reglementate de legislaţia în 
vigoare. 

53.  Anexa nr. 3/20 Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
Titlul 5001/57 Titlul IX 
Asistenţă socială 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice cu suma 
de 36.800 mii lei pentru marirea 
alocatiei pentru copii de la 42 lei 
la 50 lei. 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale si a 
Persoanelor Vârstnice, 

Se solicita admiterea 
amendamentului ca urmare a 
faptului că este necesară 
aducerea valorii alocaţiei pentru 
copii la un nivel onorabil, 
proporţional cu valoarea coşului 
zilnic real necesar unui copil. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
fondurile alocate pentru anul 
2013 Ministerului Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordantă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
  De altfel, la bunuri şi servicii 
suma prevăzută în proiectul 
de buget pe anul 2013 este 
de 175,7 milioane lei, din 
care 103,8 milioane lei pentru 
plata taxelor de transmitere a 
drepturilor la domiciliul 
beneficiarilor, în timp ce 
necesarul de fonduri 
suplimentar anual pentru 
majorarea alocaţiei de stat 
pentru 3.420.000 copii şi 
53.000 copii cu handicap (cu 
alocaţia majorată 100%) este 
de 338,7 milioane lei. 
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diminuarea cheltuielilor cu bunuri 
si servicii 

54.  Anexa nr. 3/20 Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
 
Tilul 500/57 Titlul IX Asistenţă 
socială 

Se suplimentează valoarea 
propusa pentru  anul 2013 la 
grupa 57/titlul IX Asistenta 
sociala  cu suma de 336000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Având în vedere realităţile 
social economice actuale 
propunem mărirea alocaţiei de 
stat pentru copii de la 42 lei la 
50 lei. 
Această mărire a alocaţiei 
pentru copil este necesară 
având în vedere interesul 
superior al copilului pentru 
asigurarea unui minim decent 
de trai. 

Surse de finanţare: 
Bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale si a 
Persoanelor Vârstnice, 
diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri si servicii: furnituri de 
birou 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este menţionată sursa de 
finanţare, iar fondurile alocate 
pentru anul 2013 Ministerului 
Muncii, Familiei, Protectiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordantă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

55.  Anexa 3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 
capitol 5001 grupa 10, titlul I, 
art.01,alin.01  
Salarii de bază 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului, Anexa 3/20 capitol 
5001 grupa 10, titlul 
I,art.01,alin.01  
Salarii de baza, cu suma de 
650000 mii lei 

 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
 

Propunem creşterea salariului 
minim la 850 de lei pentru a 
asigura o viaţă decenta tuturor 
cetaţenilor, ţării. Creşterea va 
aduce şi sume considerabile la 
BASS din contribuţiile sociale.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este menţionată sursa de 
finanţare, iar fondurile 
prevăzute la poziţia “Salarii 
de bază” în bugetul 
MMFPSPV sunt aferente 
personalului acestui minister. 
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Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

56.  Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 
Anexa nr. 3/20/02, 
cap. 5001, grupa 51, 
art. 01, alin 37 
„Transferuri pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri 

 Se suplimenteată bugetul 
Ministerului, Anexa nr. 3/20/02, 
cap. 5001, 
grupa 51, art. 01, alin 37 
„Transferuri pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri,  cu 
suma de 34000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
De rezerva al Guvernului  
 

Măsura este de natură să 
protejeze persoanele cu venituri 
mici.  
Corespunzător sezonului rece 1 
noiembrie 2011 - 31 martie 
2012, au fost acordate, în 
conformitate cu O.U.G. 
nr.70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada 
sezonului rece, ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei, în 
cuantumuri diferite în funcţie de 
sistemul de încălzire şi 
componenţa familiei.  
În perioada 1 ianuarie - 30 
septembrie 2012 au fost plătite 
ajutoare în sumă de 
338.026.889 lei, din care:   
• 28,4% pentru încălzire cu 
energie termică furnizată în 
sistem centralizat (95.977.195 
lei),   
• 34,9% pentru utilizatorii de 
gaze naturale (117.936.324 lei), 
• 36,7% pentru cei ce folosesc 
lemne, cărbuni sau combustibili 
petrolieri (124.113.370 lei). 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar.  
  De altfel, sumele din 
proiectul de buget acoperă 
necesarul pentru plata 
ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri, 
fundamentat pe numărul de 
beneficiari estimat şi 
cuantumul ajutorului 
reglementat de OUG 
nr.70/2011. 
 

57.  Anexa. Nr. 3/20/ cap 6801 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţie sociale şi Persoanelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Suma este necesară pentru 
asigurarea finanţării protectiei 
copilului, persoanelor cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
aceste cheltuieli nu sunt  
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Vârstnice Persoanelor Vârstnice, la 
capitolul 6801 cu suma de 42 mii 
lei, pentru asigurarea finanţării 
protecţiei copilului, persoanelor 
cu handicap, în judeţul Tulcea 
 
Iniţiator : Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

handicap, învăţământul special, 
direcţiilor de evidenţă a 
persoanelor, personal necleric, 
corn, lapte, mere pentru 
învăţământul preuniversitar, şi 
asigurarea reîntregirii salariilor 
personalului din acest sector.  
 
 

gestionate de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice.  

58.  Anexa nr. 3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţie 
sociale şi Persoanelor Vârstnice 
pag. 6 
Cap. 6801 
Titlu 71 
Art. 01 
Alin. 01 
 

Construcţia a două creşe, în 
oraşele Săveni şi Darabani, 
judeţul Botoşani. 
  
Valoare: 4.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
deputat PP-DD Liliana Mincă şi 
Grupul parlamentar PP-DD  
 
Sursa de finanţare:  

Pentru asigurarea educaţiei 
timpurii, conform Legii educaţiei. 
În aceste condiţii are loc şi 
socializarea copiilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice nu 
poate finanţa un astfel de 
obiectiv de investiţii din 
bugetul său.  
  Potrivit prevederilor Legii 
nr.263/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, creşele 
în sistem public se înfiinţează 
prin hotărâre a consiliului 
local, în subordinea acestuia. 
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Bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale  

 

59.  Anexa 3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţie sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 
capitol 6801  
grupa 20,  
titlu I bunuri si servicii  
art.03,  
aliniat 01 Hrana pentru oameni 
 

Păstrarea nivelului cheltuielilor cu 
hrana pentru oameni la nivelul 
din anul 2012, in cuantum de 
5.000 lei.  
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
deputat PP-DD Liliana Mincă şi 
Grupul parlamentar PP-DD 
 
Sursa de finanţare  
Bugetul MMFPSPV 
 

În proiectul propus de Guvern, 
nu a fost alocată nici o sumă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
fondurile alocate pentru anul 
2013 Ministerului Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordantă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
  Pentru anul 2012, suma  
prevăzută în buget reprezintă 
alocaţia acordată 
personalului de pe nava 
aparţinând ITM Tulcea, navă 
carea a fost vândută între 
timp şi nu se mai justifică 
efectuarea acestor cheltuieli 
în continuare. 
 

60.  Anexa 3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţie sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 
capitol 6801  
grupa 20,  
titlu I bunuri si servicii  
art.04,  
aliniat 02 Medicamente şi 
materiale sanitare 
 

Păstrarea nivelului cheltuielilor cu 
medicamente şi materiale 
sanitare la nivelul din anul 2012, 
in cuantum de 10.000 lei.  
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
deputat PP-DD Liliana Mincă şi 
Grupul parlamentar PP-DD 

În proiectul propus de Guvern,  
a fost alocată suma de 1.000 
lei.. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
fondurile alocate pentru anul 
2013 Ministerului Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordantă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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Sursa de finanţare  
Bugetul MMFPSPV 

61.  Anexa 3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţie sociale şi 
Persoanelor Vârstnice capitol 
6801 grupa 20, 
titlu I bunuri si servicii 
art.10, Cercetare-dezvoltare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului, Anexa 3/20 capitol 
6801 grupa 20, 
titlu I bunuri si servicii 
art.10, Cercetare-dezvoltare, 
cu suma  de 25000 mii lei 

 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Calitatea vieţii cetaţenilor şi 
îmbunătăţirea condiiţor de trai 
sunt obiective prioritare în orice 
ţară civilizată. Lipsa fondurilor 
destinate cercetării-dezvoltării 
duce la afectarea acestor 
deziderate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este menţionată sursa de 
finanţare, iar suma alocată 
pentru anul 2013 este pentru 
Planul sectorial de cercetare 
dezvoltare al MMFPSPV, 
aprobat prin Ordinul nr. 
3808/2012. În cazul in care 
fondurile vor fi insuficiente, se 
vor majora prin redistribuire 
conform Legii finanţelor 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare şi prin modificarea  
ordinului. 
 

62.  Anexa 3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţie sociale şi 
Persoanelor Vârstnice capitol 
6801, grupa 51, titlu 01art.04,  
finanţarea  drepturilor 
acordate  persoanelor  cu 
handicap 

Se suplimentează bugetul 
ministerului, Anexa 3/20 capitol 
6801, grupa 51, titlu 01art.04,   
finanţarea  drepturilor acordate  
persoanelor  cu handicap,  cu 
suma de 714.444 mii lei 

 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
 

Având în vedere realităţile 
social economice, coşul zilnic, 
creşterea preţurilor la utilităţi 
propunem creşterea bugetelor 
complementare pentru 
persoanele cu handicap grav 
de la 91 lei la 200 lei şi pentru 
persoanele cu handicap 
accentuat de la 68 lei buget 
complementar la 170 lei buget 
complementar 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este menţionată sursa de 
finanţare, fapt ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
“nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”.  
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Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

63.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
Cap 6801, Subcapitol 15, 
Paragraf 04 – Servicii sociale 
 

Se propune alocarea sumei de 
90 mii lei pentru cheltuieli cu 
servicii sociale. 
 
Autor: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Ovidiu Ioan Dumitru 
Grup Parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/20/02, Cap. 6801, Subcapitol 
15, Paragraf 50 care se va 
modifica astfel: Alte cheltuieli în 
domeniul prevenirii excluderii 
sociale (-) 90 mii lei. 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
fondurile alocate pentru anul 
2013 Ministerului Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordantă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Precizăm că, la acest 
subcapitol erau fundamentate 
în anii anteriori sumele 
destinate programului de 
interes naţional pentru 
crearea de centre de urgenţă 
pentru persoanele fără 
adăpost prevăzut de HG 
nr.197/2006, program 
finalizat la 30 noiembrie 
2012. 

64.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
Cap 6801, Grupa/Titlu 10, 
Articol 02 – Cheltuieli salariale 
în natura  
 

Se propune alocarea sumei de 
70 mii lei pentru cheltuieli 
salariale în natura  la Cap 6801, 
Grupa/Titlu 10, Art 02.01 – 
Tichete de masă. 
 
Autor: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 

Având în vedere prognozele 
economice pentru anul 2013, 
care arată o scădere a nivelului 
de trai, nu se justifica 
renuntarea la acordarea 
tichetelor de masa. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
fondurile alocate pentru anul 
2013 Ministerului Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordantă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Ovidiu Ioan Dumitru 
Grup Parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/20/02 Cap 6801, Grupa/Titlul 
20 Articol 30 Alineat 30 care se 
va modifica astfel: Alte cheltuieli 
cu bunuri şi servicii (-) 70 mii lei 
 

  Funcţionarii publici,  
conform legislaţiei în vigoare 
nu beneficiază de tichete. 
  Suma din 2012 reprezintă 
un drept câştigat prin 
Hotarâre judecatorească 
definitivă şi irevocabilă . 

65.  Anexa 3/20/02 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 
 
 

Se suplimentează suma alocata 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice cu suma de 430.000 
mii lei pentru  sprijinirea 
categoriilor vulnerabile de 
consumatori, aşa cum au fost 
definiţi acestia în Legea energiei 
electrice şi gazelor naturale, 
Legea 123 / 2012 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei 

Suma este necesară pentru 
sprijinirea categoriilor 
vulnerabile de consumatori, aşa 
cum au fost definiţi aceştia în 
Legea energiei electrice şi 
gazelor naturale, Legea 123 / 
2012;  datorită majorarii tarifelor 
la energia electrică la 
consumatorii casnici cu 10% 
începând cu 1.01.2013 şi cu un 
procent semnificativ în cursul 
anului 2013 (majorare datorată 
liberalizării preţului la energie 
electrică şi impunerii de noi taxe 
şi supra taxe începând cu 
1.02.2013 companiilor din 
sectorul energetic), este 
obligatorie intervenţia 
ministerului în vederea sprijinirii 
acestei categorii de cetăţeni.   
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
sumele prevăzute în bugetul 
Ministerului Economiei pe 
anul 2013  fiind dimensionate 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
a activităţii  acestei instituţii. 
  De altfel, măsurile de 
protecţie pentru clientul 
vulnerabil şi criteriile de 
eligibilitate nu au fost încă 
definitivate. Măsurile se vor 
aplica începând cu aprilie 
2013 şi în funcţie de evoluţia 
numărului de beneficiari se 
poate propune suplimentarea 
bugetului în cadrul 
rectificărilor bugetare. 
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Grupa 51/ Titlul VI “Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

  
 

66.  Anexa nr. 3/20/02 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Parsoanelor Vârstnice 

Alocarea din  bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
- a sumei 30.320 mii lei pentru 
plata salariilor şi indemnizaţiilor 
însoţitorilor şi persoanelor cu 
handicap la nivelul judeţului 
Buzău. 
 
Autori :  Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

În urma calculelor efectuate la 
nivelul autorităţilor administraţiei 
publice locale din judeţul Buzău, 
s-a stabilit că aceasta este 
suma necesară pentru plata 
salariilor şi indemnizaţiilor 
însoţitorilor şi persoanelor cu 
handicap pentru judeţul Buzău, 
pentru anul 2012. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
MMFPSPV nu gestionează 
aceste drepturi. Potrivit Legii 
nr.448/2006 salariile 
asistenţilor sociali sau 
indemnizaţiile acordate în 
locul acestora se suportă din 
bugetele locale. Pentru 
aceste cheltuieli transferurile 
de la bugetul de stat se 
regăsesc în anexa nr. 5. 
 În ce priveşte sursa de 
finanţare, precizăm că Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
   

67.  Anexa nr.3/20 - Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice Anexa nr. 3/20/02 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.957,565 mii lei pentru 
plaiuri romanesti AMPOSDRU 
masura 6.1, localitate Crasna, 
judetul Gorj. 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
fondurile alocate pentru anul 
2013 Ministerului Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice au fost 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 60 -

Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MMFPSPV 

dimensionate de acesta în 
concordantă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
  Pentru cofinantarea 
proiectului  de la bugetul de 
stat, beneficiarul trebuie sa 
aiba cererea de finantare 
aprobata de catre 
AMPOSDRU.  
  Această finantare se 
asigura prin bugetul local, 
prin aprobarea de catre 
Consiliului local al primariei 
pe baza F98. conform 
prevederilor OUG 64/2009.      
 

68.   
Anexa nr.3/20 
Ministerul Muncii, Familiei,  
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale cu 
suma de 250 mii lei pentru 
reparaţii capitale Cantina de 
ajutor social Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare: 

Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
  Pot fi solicitate sume în 
baza programului de investiţii 
şi reparaţii capitale pentru 
centre de zi şi rezidenţiale 
aprobat prin HG nr.973/2012. 
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Fondul de rezervă bugetară al 
Guvernului. 

69.  Anexa nr. 3/20 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 
 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
1.965, 123 mii  lei pentru  
Extinderea Centrului de 
recuperare re reabilitare 
neuropsihică Cuvesdia,  Mun 
Arad, Jud. Arad ,   
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

La nivelul judetului Arad există 
un număr mare de persoane cu 
acest dizabilitate, de aceea 
considerăm imperios necesară 
extinderea acestui centru, astfel 
încât judeţul Arad să poată 
răspunde într-un mod adecvat 
segmentului de populaţie 
reprezentat de această 
categorie de persoane. 
Prin intermediul acestui proiect 
se va asigura continuitatea 
oferirii de servicii de recuperare 
şi reabilitare pentru persoanele 
cu dizabilitati prin extinderea 
Centrului de recuperare si 
reabilitare neuropsihică; se vor 
crea 8 locuri noi de muncă în 
infrastructura serviciilor sociale 
a judeţului Arad; va creşte 
gradul de utilitate al centrului 
prin construirea unei săli de 
relaxare şi a unei săli de terapie 
ocupaţională. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
  Pentru centre de zi şi 
rezidenţiale pot fi solicitate 
sume în baza programului de 
investiţii şi reparaţii capitale 
aprobat prin HG nr.973/2012. 
A beneficiat de finanţare în 
baza OUG nr.118/1999, în 
sumă de 0,7 milioane lei. 
 

70.  Anexa nr. 3/20 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 
 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
9.197,990 mii  lei pentru  
extindere şi supraetajare clădirii 
centrului de servicii de 

Ansamblul de servicii care 
există în judeţul Arad, necesită 
îmbunătăţiri pe segmentul 
serviciilor de recuperare şi 
reabilitare pentru persoanele 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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recuperare şi reabilitare Arad, 
Jud. Arad  
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

adulte cu handicap. Scopul final 
al oferirii unor servicii de 
recuperare adecvate este de a 
diminua riscul de excluziune, 
oricare ar fi natura acestuia, 
respectiv: excluziunea de la 
educaţie, de la locuire, de la 
participarea la viata economica 
sau de la viata socio-culturala. 
 
 

bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
Pot fi solicitate sume în baza 
programului de investiţii şi 
reparaţii capitale pentru 
centre de zi şi rezidenţiale 
aprobat prin HG nr.973/2012. 

71.  Anexa nr.3./20  
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 

Se propune suplimentarea 
bugetului, cu suma de 100mii lei  
pentru Centrul de îngrijiri 
Paleative „Sfântul Nectarie”din 
localitatea Cluj-Napoca, judeţul 
Cluj 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
- continuarea lucrărilor 
 
Sursa de finanţare: 
 Bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei 
 Protecţiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sumele pentru continuarea 
lucrărilor pot fi solicitate în 
baza programului de investiţii 
şi reparaţii capitale pentru 
centre de zi şi rezidenţiale 
aprobat prin HG nr.973/2012. 

72.  Anexa 3/20  
Ministerul  Muncii, Familiei 
Protecţiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 500mii lei  
 pentru continuarea lucrărilor la 
Centrul de ingrijiri Paleative 
„Sfântul Nectarie”din localitatea 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor la Centrul 
de ingrijiri Paleative „Sfântul 
Nectarie”din localitatea Cluj 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sumele pentru continuarea 
lucrărilor pot fi solicitate în 
baza programului de investiţii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 63 -

Cluj Napoca, jud Cluj  
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul MMFPSPV 

Napoca, jud Cluj 
 
 

şi reparaţii capitale pentru 
centre de zi şi rezidenţiale 
aprobat prin HG nr.973/2012. 

73.  Anexa 3/20  
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice  

Se propune alocarea sumei de  
308 mii lei pentru înfiinţarea unui 
centru de zi pentru familii şi copii, 
în comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat - Bugetul MMFPSPV 
 

Investiţia este mai mult decât 
necesară în condiţiile în care 
activităţile unui astfel de centru 
au misiunea de a îmbunătăţi 
condiţia socio-familială a 
familiilor monoparentale din 
medii defavorizate, de a susţine 
incluziunea socială a 
persoanelor aflate în dificultate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sumele pentru continuarea 
lucrărilor pot fi solicitate în 
baza programului de investiţii 
şi reparaţii capitale pentru 
centre de zi şi rezidenţiale 
aprobat prin HG nr.973/2012. 

74.  Anexa 3/20  
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 

Se propune alocarea sumei de 
44 mii lei pentru finalizarea 
Centrului de zi pentru copii din 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie şi dotările aferente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sumele pentru continuarea 
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Persoanelor Vârstnice comuna Ţigănaşi, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat - Bugetul MMFPSPV  

pentru bună desfăşurare a 
activităţilor în incita centrului de 
zi pentru copii.  
 
 
 

lucrărilor pot fi solicitate în 
baza programului de investiţii 
şi reparaţii capitale pentru 
centre de zi şi rezidenţiale 
aprobat prin HG nr.973/2012. 

75.  Anexa nr. 3/20 
 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 

 
 Se propune majorarea cu 
50.000 mii lei a sumei prevazută 
în buget pentru ca Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
sa initieze un Program de Interes 
National adresat furnizorilor 
publici si privati pentru 
persoanele din spectrul TSA si 
persoanele cu sindrom Down. 
 
Iniţiator: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Deputat PSD Cristina Nichita 

 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, în 
situaţia unor potenţiale 
programe de interes national 
pentru dezvoltare de servicii 
sociale (nu şi medicale), este 
necesară promovarea unei 
hotărâri a Guvernului. În 
această situaţie se pot 
solicita sume suplimentare la 
o eventuală rectificare 
bugetară, fundamentate pe 
baza categoriilor de 
beneficiari şi a standardului 
de cost pentru categoriile de 
servicii. 

76.  Anexa3/20 
Ministerul Muncii, Familiei, 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finantarea proiectului 

Acest proiect va permite 
identificarea si protejarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 

privind asigurarea securitatii 
cibernetice prin instalarea de 
filtre - servere de tip I si de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail si internet ) 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

atacurilor malitioase si furturilor 
de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Muncii, Familiei, Protectiei 
Sociale si Persoanelor 
Varstnice 
 
 

contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
“nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
  Totodată, creşterea 
deficitului bugetar nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
presupune încălcarea 
angajamentelor  asumate de 
ţara noastră în acordurile cu 
organismele financiare 
internaţionale. 
  De altfel, nu se justifică o 
astfel de cheltuială, întrucât 
MMFPSPV  are conectarea 
în exterior prin serviciile 
oferite de STS, existând 
două filtre de tip FIREWALL.  
 

77.  Legea Bugetului de Stat pe 
2013, Anexa 3/20 
Ministerul Muncii,Familiei, 
Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 

Alocarea sumei de 1.000.000 de 
lei pentru infiintarea unor crese 
care să deservească Parcurile 
Industriale ale Ploiestiului, cât si 
principalele 3 cartiere ca număr 
de populatie ale Municipiului 
Ploiesti, judetul Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 

Necesitatea asigurării unor 
servicii socio-educative de 
calitate. Necesitatea asigurării 
securită_ii _i formării copiiilor 
cu vârsta de până la un an. 
Necesitatea asigurării suportului 
necesar dezvoltării familiilor din 
Municipiul Ploie_ti. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
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protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finan_are: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

  Precizăm că, atât în baza 
Legii 263/2007, cât şi în baza 
Legii nr. 1/2011, creşele sunt 
finanţate din bugetul local şi 
din transferuri de la bugetul 
de stat.  
  Din bugetul MMFPSPV, 
potrivit Legii nr. 292/2012  şi 
actelor normative amintite, 
susţinerea construcţiei de 
creşe sau alt tip de unităţi se 
poate face numai în baza 
unui  program de interes 
naţional aprobat prin hotărâre 
a Guvernului sau prin 
programul de alocare de 
sume pentru investiţii şi 
reparaţii capitale la centre de 
zi şi rezidenţiale aprobat prin 
HG nr. 973/2012. 

78.  Legea Bugetului de Stat pe 
2013, Anexa 3/20 
Ministerul Muncii,Familiei, 
Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale cu 
suma de 158 mii lei pentru 
Măsura 52 POSDRU – 
Monitorizare forţă de muncă – 
cofinanţare în comuna Baba Ana, 
Judeţul Prahova 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 

Măsura 52 POSDRU –
Monitorizare forţă de muncă – 
cofinanţare în comuna Baba 
Ana, 
Judeţul Prahova 
 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
  Pentru cofinanţarea 
proiectului  de la bugetul de 
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Deputatilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

stat, beneficiarul trebuie sa 
aiba cererea de finantare 
aprobata de catre 
AMPOSDRU.  
  Această finanţare se 
asigura prin bugetul local, 
prin aprobarea de catre 
Consiliului local al primariei 
pe baza F98. cf preved OUG 
64/2009. 

79.  Anexa 3/20 
Ministerul 
Muncii,Familiei,Protecţiei  
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. 

Se propune suplimentarea 
bugetului MMFPSPV cu suma 
1570 mii lei  pentru chelt.curente 
cu salariile la Directia de 
Asistenta si Protectie Sociala 
 
Autori : Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare : 
Bugetul MMFPSPV 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
fondurile alocate pentru anul 
2013 Ministerului Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice au fost 
dimensionate de acesta în 
concordantă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
  MMFPSPV nu are în 
atribuţii asigurarea salariilor 
altor categorii de personal 
decât cel propriu şi al 
structurilor subordonate, 
direcţiile de asistenţă şi 
protecţie socială fiind 
finanţate de la bugetele 
locale şi nu de la bugetul de 
stat. 

80.  Anexa 3/20 
Ministerul 
Muncii,Familiei,Protecţiei  
Sociale şi Persoanelor 

 Se propune suplimentarea 
bugetului MMFPSPV cu suma  
1.430 mii lei pentru Chelt.curente 
reprezentand indemnizatii cu 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
pentru persoanele cu 
handicap, sumele propuse în 
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Vârstnice. handicap la Directia de Asistenta 
si Protectie Sociala 
 
Autori : Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare : 
Bugetul MMFPSPV 

buget sunt suficiente pentru 
acoperirea drepturilor pentru 
care MMFPSPV este 
ordonator de credite, 
respectiv cele reglementate 
de art. 24, 27 şi 58 din Legea 
nr.448/2006. 

81.  Anexa 3/20 
Ministerul Muncii, Familiei,  
Protecţiei Sociale si 
Persoanelor Vârstnice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale cu 
suma de 1 200 mii lei pentru 
Centrul rezidenţial pentru 
persoanele vârstnice de la 
Bârlad, judeţul Vaslui. 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 

Este necesară finalizarea 
acestui obiectiv de investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
“nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
  Totodată, creşterea 
deficitului bugetar nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
presupune încălcarea 
angajamentelor  asumate de 
ţara noastră în acordurile cu 
organismele financiare 
internaţionale. 
  Precizăm că imobilul a 
beneficiat de finanţare din 
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0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

bugetul MMFPSPV, în baza 
programului instituit prin OUG 
nr.118/1999, în prezent 
abrogată. Finanţarea a fost 
sistată întrucât situaţia 
imobilului este incertă, cele 
două părţi fiind în litigiu 
pentru recuperarea sumelor 
investite.  
  În situaţia clarificării 
statutului căminului, se poate 
depune proiect pentru 
finanţare în baza HG nr. 
973/2012. Obiectivul a primit 
finanţare de la MMFPSPV în 
sumă de 2,4 milioane lei. 

82.  Ministerul Muncii, Familiei,  
Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 
Anexa 3/20 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protectiei Sociale cu 
suma de 2500 mii lei pentru 
„Clădire-adăpost “în Cartierul 
Vidin, Braila 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara şi Grup Parlamentar 
Camera Deputatilor PP-DD 
 

Investiţia este necesară pentru 
asigurarea unui adăpost pentru 
persoanele cu nevoi specifice 
din Braila. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare, fapt ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
“nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
  Menţionăm că pot fi 
solicitate sume în baza 
programului de investiţii şi 
reparaţii capitale pentru 
centre de zi şi rezidenţiale 
aprobat prin HG nr.973/2012. 

83.  Ministerul Muncii, Familiei,  Se propune suplimentarea Populatia pauperă şi mai ales Se propune respingerea 
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Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 
Anexa 3/20 

bugetului Ministerului 
Muncii,Familiei şi Protectiei 
Sociale cu 
suma de 350 mii lei pentru 
achizitionarea unei cladiri cu 
destinatia centru social, oras 
Ianca, judetul Braila. 
 
Initiator: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Deputat PP-DD Nistor 
Marioara şi Grup Parlamentar 
Camera Deputatilor PP-DD 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

copiii din familii monoparentale 
sau cei cu părintii plecati la 
muncă în străinătate să poată fi 
ajutati în cadrul acestui centru 
 
 

amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
  Menţionăm că pot fi 
solicitate sume în baza 
programului de investiţii şi 
reparaţii capitale pentru 
centre de zi şi rezidenţiale 
aprobat prin HG nr.973/2012. 

84.  Ministerul Muncii, Familiei,  
Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 
Anexa 3/20 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protectiei Sociale cu 
suma de 1.500 mii lei pentru 
construirea unui centru de zi 
pentru persoane autiste. 
SF+PT. 
 
Initiator: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Deputat PP-DD Nistor Marioara 

In Braila nu exista un centru 
specializat care sa raspunda 
nevoilor persoanelor autiste. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
  Menţionăm că pot fi 
solicitate sume în baza 
programului de investiţii şi 
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şi Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

reparaţii capitale pentru 
centre de zi şi rezidenţiale 
aprobat prin HG nr.973/2012. 

85.  Ministerul Muncii, Familiei,  
Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 
Anexa 3/20 

Se propune alocarea  
sumei de 350 mii lei pentru 
achizitionarea unei cladiri cu 
destinatia centru de consiliere 
pentru violenta in familie, oras 
Faurei, judetul Braila. 
 
Initiator: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
deputat PP-DD Nistor Marioara şi 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 
Sursa de finantare: bugetul 
MMFPSPV 

Extinderea programului de 
consiliere privind violenta in 
familie. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât se 
pot aloca sume în baza 
programului de investiţii şi 
reparaţii capitale pentru 
centre de zi şi rezidenţiale 
aprobat prin HG nr.973/2012. 

86.  Ministerul Muncii, Familiei,  
Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 
Anexa 3/20 

Se propune majorarea ajutorului 
de deces cu 25% si acordarea lui 
tuturor persoanelor decedate. 
 
Initiator: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
deputat PP-DD Nistor Marioara şi 

Popultia Romaniei este in 
majoritate de religie crestin 
ortodoxa, religie care impune 
anumite ritualuri cu costuri 
foarte ridicate. 
 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
sumele prevăzute în bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
pe anul 2013  fiind 
dimensionate astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii  acesteia. 
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Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 
Sursa de finantare: Administratia 
Prezidentiala 

Precizăm că amendamentul 
propus face obiectul legii 
Bugetului asigurărilor sociale 
de stat. 

87.  Anexa 3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei,  
Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 
 

Modernizare Camin Batrani, 
localitatea Baita, valoare 
2.000.000 lei 
 
Initiator:Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Senator  Ghilea Găvrilă;        PDL
 
Sursa de finantare din fondul de 
rezerva al guvernului 

Modernizare Camin Batrani, 
localitatea Baita, valoare 
2.000.000 lei,  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
  Pot fi solicitate sume în 
baza programului de investiţii 
şi reparaţii capitale pentru 
centre de zi şi rezidenţiale 
aprobat prin HG nr.973/2012. 
Caminul de batrâni a 
beneficiat de finanţare în 
baza OUG nr.118/1999, în 
sumă de 0,6 milioane lei.    
 

88.  Anexa 3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei,  
Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 
 

Modernizare Spital de 
Recuperare pentru persoane cu 
handicap in localitatea Nucet, 
valoare 2.000.000 lei,  
 
Initiator: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 

Modernizare Spital de 
Recuperare pentru persoane cu 
handicap in localitatea 
Nucet, valoare 2.000.000 lei,  
 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
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Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 
 
Sursa de finantare din fondul de 
rezerva al guvernului 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
  Pot fi solicitate sume în 
baza programului de investiţii 
şi reparaţii capitale pentru 
centre de zi şi rezidenţiale 
aprobat prin HG nr.973/2012. 
În localitatea Nucet a fost 
finanţată o unitate de 
asistenţă medico-socială, în 
baza OUG nr.118/1999, cu 
suma de 0,39 milioane lei. 
 

89.  Anexa 3/20 - Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 

Se alocă suma de 450. 000 lei – 
în bugetul Ministerului Muncii 
pentru obiectivul de investiţii 
“Centrul de îngrijire de zi pentru 
copiii aflaţi în situaţii de risc în 
comuna Augustin”. Alocarea se 
realizează către bugetul comunei 
Augustin. 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD 
 
Sursa de finantare: Fondul de 

Centrul reprezintă un obiectiv 
de importanţă în zona , 
incidenţa cazurilor de copii 
abuzaţi sau expuşi unor situaţii 
de risc fiind extrem de ridicată. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar.  
  Pot fi solicitate sume în 
baza programului de investiţii 
şi reparaţii capitale pentru 
centre de zi şi rezidenţiale 
aprobat prin HG nr.973/2012. 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

90.  Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.250 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Construire cămin bătrâni” în 
comuna Vulturu, Jud. Vrancea. 
 
Iniţiatori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din 
Senat, Comisia pentru munca si 
protectie sociala din Camera 
Deputatilor  
 
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
  Pot fi solicitate sume în 
baza programului de investiţii 
şi reparaţii capitale pentru 
centre de zi şi rezidenţiale 
aprobat prin HG nr.973/2012. 

 



ANEXA NR.2 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 
ORDONATORI:  3/21-3/22-3/23 
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1.  Anexa nr.3/21 – Ministerul 
Tineretului şi Sportului   
 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Sala de sport şcolară cu nivel de 
practică sportive competiţională 
locală, cu 150 de locuri pentru 
spectatori în localitatea 
Alexandru cel Bun, jud. Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 Deputat Dragusanu Vasile 
Cătălin  – PC 

In vederea dezvoltării 
infrastructurii sportive din 
localitate şi creării de facilităţi 
pentru practicarea diferitelor 
sporturi. 
 
Sursa de finanţare: Cost estimat 
de  4.979 mii lei din bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului 

Se propune respingerea, 
amendamentului, întrucât  nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului a sălilor de sport 
care aparţin autorităţilor 
locale. 

2.  Anexa nr.3/21 – Ministerul 
Tineretului şi Sportului   
 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Realizarea unei baze sportive 
moderne (sala de sport si teren 
de fotbal) in comuna Dobreni, 
jud. Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

 In vederea dezvoltării 
infrastructurii sportive din 
localitate şi creării de facilităţi 
pentru practicarea diferitelor 
sporturi. 
 
Sursa de finanţare: Cost estimat 
de  750 mii lei din bugetul 
Ministerului Tineretului şi 

Se propune respingerea, 
amendamentului, întrucât  nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului a bazelor sportive 
care aparţin autorităţilor 
locale. 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat Dragusanu Vasile 
Cătălin – PC 

Sportului 

3.  Anexa nr.3/21 – Ministerul 
Tineretului şi Sportului   
 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Sala de sport din incinta Şcolii 
Generale din sat Gircina 
com.Gircina, jud. Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat Dragusanu Vasile 
Cătălin – PC 

Acest proiect este demarat, fiind 
50% din lucrări efectuate doar 
pentru şcoală, nu şi pentru sala 
de sport.  
Sumele necesare pentru 
finalizarea şcolii vor fi susţinute 
din Bugetul Ministerului 
Educaţiei. 
 
Sursa de finanţare:  Investiţia cu 
sala de sport este de 391 mii lei 
şi va fi susţinută din Bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
amendamentului, întrucât  nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului a sălilor de sport 
care aparţin autorităţilor 
locale. 

4.  Anexa nr.3/21 – Ministerul 
Tineretului şi Sportului   

Brăila: Alocarea sumei 50 de mii 
de lei pentru indemnizaţii de 
merit acordate sportivilor brăileni 
cu rezultate naţionale şi 
internaţională. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
deputat PP-DD Nistor Mărioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputaţilor PP-DD 

Stimularea sportivilor brăileni 
pentru  participarea la competiţii  
de marcă. 
Surse de finanţare: bugetul 
MTS 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
ordonatorul principal de 
credite îşi stabileşte 
priorităţile în uitilizarea 
fondurilor  alocate prin 
bugetul său. De altfel, 
acordarea indemnizaţiilor de 
merit se realizează în baza 
criteriilor stabilite prin Legea 
nr. 118/ 2002 şi pe baza 
propunerilor  formulate de 
către instituţiile din domeniile 
ştiinţei, culturii şi sportului şi a 
nominalizărilor Comisiei 
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Naţionale pentru Acordarea 
Indemnizaţiei de Merit. 

5.  Anexa nr.3/21 – Ministerul 
Tineretului şi Sportului   

Brăila: Alocarea sumei de 30 de 
mii de lei pentru ajutoare sociale 
copiilor brăileni cu performanţe 
sportive deosebite.  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 deputat PP-DD Nistor Mărioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputaţilor PP-DD 

Susţinerea şi încurajarea 
sportivilor  brăileni. 
Surse de finanţare: bugetul 
MTS 

Se propune respingerea, 
amendamentului, întrucât  nu 
există bază legală pentru 
acordarea de ajutoare sociale 
din bugetul Ministerului 
Tineretului şi Sportului 

6.  Anexa nr.3/21 – Ministerul 
Tineretului şi Sportului   

Brăila: Alocarea sumei 15.000  
mii de lei pentru înfiinţarea unui 
centru sportiv de tineret.  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 deputat PP-DD Nistor Mărioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputaţilor PP-DD 

Susţinerea şi încurajarea 
copiilor, tinerilor care vor să 
practice un sport, au talent in 
practicarea lui si care provin din 
familii cu venituri mici. 
Dezvoltarea unei pepiniere de 
talente sportive. 
Surse de finanţare: bugetul 
MTS 

Se propune respingerea, 
amendamentului, întrucât  
ordonatorul principal de 
credite îşi stabileşte 
priorităţile în uitilizarea 
fondurilor  alocate prin 
bugetul său.  De asemenea,  
pe de o parte, prin 
amendament se propune 
alocarea din bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului a unei sume, iar pe 
de altă parte, sursa de 
finanţare indicata o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza în mod 
concret capitolul şi titlul de 
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cheltuieli în cadrul cărora ar 
urma să se efectueze 
redistribuirile.  

 
7.  Anexa nr.3/21 – Ministerul 

Tineretului şi Sportului   
Alocarea sumei de 50.000 mii de 
lei pentru refacerea taberei Lacu 
Sărat, Brăila.  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 deputat PP-DD Nistor Mărioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputaţilor PP-DD 

Reintrarea taberei în circuitul 
naţional şi dezvoltarea ofertei 
de servicii pentru elevi şi 
studenţi. 
Surse de finanţare: bugetul 
MTS 

Se propune respingerea, 
amendamentului, întrucât  
ordonatorul principal de 
credite îşi stabileşte 
priorităţile în uitilizarea 
fondurilor  alocate prin 
bugetul său.  De asemenea,  
pe de o parte, prin 
amendament se propune 
alocarea din bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului a unei sume, iar pe 
de altă parte, sursa de 
finanţare indicata o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza în mod 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli în cadrul cărora ar 
urma să se efectueze 
redistribuirile.  

 
8.  Anexa nr.3/21 – Ministerul 

Tineretului şi Sportului   
 
Capitolul 6701 Cultura, recreere 
şi religie 
 
 

Se propune amenajare de piste 
pentru roleri şi skate-board-eri în 
Grădina Publică şi celelalte 
parcuri din oraş 
Valoare: 10.000  mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Oferă condiţii de securitate şi 
protecţie rolărilor şi skate-board-
erilor. Permite practicarea 
acestor sporturi fără a-i deranja 
pe ceilalţi  
Asigura îmbunătăţirea stării de 
sănătate a populaţiei prin 
mişcarea în aer liber 

Se propune respingerea, 
amendamentului, întrucât  nu 
există bază legală pentru 
finanţarea unor astfel de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului, Gradinile publice şi 
parcurile nefiind unităţi 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

Sursa finanţării: Bugetul 
ministerului Bugetul 
administraţiei prezidenţiale 

subordonate acestuia. 

9.  Anexa nr.3/2101/16 – 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului   
 
  Direcţiile Judeţene pentru 
Sport şi Tineret 
65107101 Active fixe ....1.800 
mii lei 
 

Suplimentarea sumelor 
prevăzute cu 5.000 mii lei 
necesare finalizării obiectivului  
Patinoar artificial Târgu Mureş, 
municipiul Târgu Mureş 
65107101 Active fixe ....6.800 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Kerekes Károly, Borbély László –
deputaţi UDMR 

Construcţia patinoarului a fost 
demarată de mai mulţi ani, 
finanţarea fiind aprobată prin 
HG nr. 417/2010. Fondurile 
disponibile până în prezent au 
acoperit o parte dintre lucrări, 
urmând ca suma solicitată să 
conducă la finalizarea 
proiectului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

 

10.  Anexa nr.3/21/02 – Ministerul 
Tineretului şi Sportului   

Alocarea sumei de 881,07 mii lei 
pentru extinderea sălii de sport - 
Liceul Timotei Cipariu din 
Municipiul Blaj, jud. Alba. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru extinderea sălii de sport, 
respectiv a zonei tribunelor 
pentru a putea primi în sală 
1500 persoane. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului pe anul 2013. 

Se propune respingerea,  
întrucât  nu există bază 
legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului 
Tineretului şi Sportului a 
sălilor de sport din unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
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 Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

11.  Anexa nr.3/21/02 – Ministerul 
Tineretului şi Sportului   
 
Cap 6701, Grupa/Titlu 10, Art. 
01, Alin. 30 – Alte drepturi 
salariale în bani 
 

Se propune majorarea 
cheltuielilor cu alte drepturi 
salariale în bani la capitolul 6701, 
Grupa/Titlu 10, Art. 10.30 cu 
suma de 1000 lei pentru a atinge 
nivelului execuţiei preliminare din 
anul 2012 în sumă nominală de 
20 mii lei, în creştere cu 5% faţă 
de proiectul de lege propus de 
Guvern. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 Ovidiu Ioan Dumitru Grup 
Parlamentar PP-DD Camera 
Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/21/02 Cap 6701, Grupa/Titlul 
20 Articol 30 Alin. 07 care se va 
modifica astfel: Fondul 
Preşedintelui/ Fondul 
conducătorului instituţiei publice 
(-) 1000 lei. 

Se propune respingerea, 
amendamentului, întrucât  
ordonatorul principal de 
credite îşi stabileşte 
priorităţile în uitilizarea 
fondurilor  alocate prin 
bugetul său.   

12.  Anexa nr.3/21/02 – Ministerul 
Tineretului şi Sportului   
 
 – Cap. 6701, Grupa/Titlu 55, 
Art. 01, Alin. 02 – Sprijin 
financiar pentru activitatea 
Comitetului Olimpic şi Sportiv 
Român 
 

Se suplimentează cu suma de 
7016 mii lei sprijinul financiar 
acordat pentru activitatea 
Comitetului Olimpic şi Sportiv 
pentru a atinge nivelul execuţiei 
preliminare din anul 2012.  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Banii propuşi de Guvern sunt 
insuficienţi pentru a asigura un 
cadru decent pentru 
dezvoltarea, organizarea şi 
funcţionarea la standarde înalte 
a Comitetului Olimpic şi Sportiv. 
Trebuie avut în vedere că, este 
al doilea an la rând când 
bugetul alocat Comitetului a 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 7 -

sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Ovidiu Ioan Dumitru 
Grup Parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor 

scăzut drastic, după ce, în 
2012, aproape că a fost 
înjumătăţit faţă de anul 
precedent. Este necesară 
încurajarea performanţei celor 
care ridică steagul României la 
cel mai înalt nivel, performanţă 
greu de realizat în aceste 
condiţii.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului  

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

 

13.  Anexa nr.3/21/67.01 – 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului   
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Tineretului si Sportului cu 
suma de 250 mii lei pentru 
obiectivul Dezvoltarea activităţii 
sportive de masa prin Programul 
Sportul pentru toţi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

Activitatea sportivă de masă 
este o componentă importantă 
pentru menţinerea unei stări 
fizice şi psihice bune în rândul 
populaţiei indiferent de vârsta. 
Dezvoltarea acestei 
componente are un rol 
important pentru starea 
generala a populaţiei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

14.  Anexa nr.3/21/67.01 – 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului   

Se propune majorarea bugetului 
Min. Tineretului şi Sportului cu 
suma de 150.000 mii lei pentru 

România a fost si este un 
,,jucător,, important în lumea 
sportivă mondială. Este 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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 federaţiile sportive din cadrul  
obiectivului Dezvoltarea activităţii 
sportive de performanţă prin 
programul Promovarea sportului 
de performanţă 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

importantă finanţarea acestei 
componente pentru pregătirea 
elementelor sportive valoroase 
din prezent şi viitor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

15.  Anexa nr.3/21/02 – Ministerul 
Tineretului şi Sportului   
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 8000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Continuare lucrări de construcţie 
Sala Polivalentă din Municipiul 
Cluj-Napoca, judeţul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Primăria Municipiului Cluj-
Napoca trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finanţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerul Tineretului şi 
Sportului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. De 
asemenea,  pe de o parte, 
prin amendament se propune 
alocarea din bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului a unei sume, iar pe 
de altă parte, sursa de 
finanţare indicata o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza în mod 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli în cadrul cărora ar 
urma să se efectueze 
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redistribuirile.  
 

16.  Anexa nr.3/21/02 – Ministerul 
Tineretului şi Sportului   
 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de constructie Baza 
Sportiva, sat Capusu Mare, 
judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Capusu Mare trebuie 
să susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerul Tineretului şi 
Sportului 

Se propune respingerea, 
amendamentului, întrucât  nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului a bazelor sportive 
care aparţin autorităţilor 
locale. 

17.  Anexa nr.3/21/02 – Ministerul 
Tineretului şi Sportului   
 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 150 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de constructie Baza 
Sportiva, sat Feleacu, comuna 
Feleacu, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Comuna Feleacu trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerul Tineretului şi 
Sportului 

Se propune respingerea, 
amendamentului, întrucât  nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului a bazelor sportive 
care aparţin autorităţilor 
locale. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
18.  Anexa nr.3/21/02 – Ministerul 

Tineretului şi Sportului   
 
 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de construcţie Sală 
Sportivă în sat Aghireşu Fabrici, 
comuna Aghireşu, judeţul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Aghireşu trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerul Tineretului şi 
Sportului 

Se propune respingerea, 
amendamentului, întrucât  nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului a sălilor de sport 
care aparţin autorităţilor 
locale. 

19.  Anexa nr.3/21/02 – Ministerul 
Tineretului şi Sportului   
 
 / Capitol 5001 / Grupa/titlu 51 / 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale Administraţiei Publice 
 

Reabilitare Complex sportiv 
Anena din oraşul Aninoasa, 
judeţul Hunedoara în valoare de 
1.800 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 Senator Haralambie Vochițoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Proiect faza concept – 
necesitatea reabilitării clădirii, 
motel cu regim de înălţime 
P+2E+M, cu o vechime de 
peste 30 ani. 

Se propune respingerea, 
amendamentului, întrucât  nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului a unor complexuri 
sportive care nu sunt 
subordonate ministerului 
respectiv. 

20.  Anexa nr.3/21/02 – Ministerul 
Tineretului şi Sportului   

Alocarea sumei de 881,07 mii lei 
pentru extinderea sălii de sport - 

Suma solicitată este necesară 
pentru extinderea sălii de sport, 

Se propune respingerea,  
întrucât  nu există bază 
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cap. .... , art. .....  
  

Liceul Timotei Cipariu din 
Municipiul Blaj, jud. Alba. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

respectiv a zonei tribunelor 
pentru a putea primi în sală 
1500 persoane. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului pe anul 2013. 

legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului 
Tineretului şi Sportului a 
sălilor de sport din unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 

21.  Anexa nr.3/21/02 – Ministerul 
Tineretului şi Sportului  
 
 cap 5001/grupa51/art.01 

Se propune alocarea sumei de 
450 mii lei pentru  Atragerea unor 
competiţii de nivel european şi 
mondial în municipiul Cluj-
Napoca, in principal a 
Campionatului European de 
Atletism pentru  Tineret si Juniori 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Senator UDMR László Attila 
Senator UDMR Alexandru Végh 
Deputat UDMR Erdei D. István 

Atragerea unor competiţii de 
nivel european şi mondial în 
municipiul Cluj-Napoca cu 
scopul promovării sportului la 
nivel local dar şi ca şi un mijloc 
de dezvoltare economică locală.
In acest moment arena 
moderna din municipiu dotata 
cu pista de atletism externă dar 
şi internă permite desfăşurarea 
unor astfel de competiţii. Se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Tineretului 
şi Sporturilor la Anexa  
3/21/02/cap 
5001/grupa51/art.01 cu suma 
de 450 mii  lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 

Se propune respingerea, 
amendamentului, întrucât  
ordonatorul principal de 
credite îşi stabileşte 
priorităţile în uitilizarea 
fondurilor  alocate prin 
bugetul său.  . În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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dispoziţia Guvernului. 
22.  Anexa3/21 

Ministerul Tineretului si 
Sportului 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finanţarea proiectului 
privind asigurarea securităţii 
cibernetice prin instalarea de 
filtre - servere de tip I si de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail si internet ) 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 

Acest proiect va permite 
identificarea si protejarea 
atacurilor maliţioase si furturilor 
de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Tineretului si Sportului  
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte propunerea de 
majorare a deficitului bugetar 
aceasta nu poate fi acceptată 
întrucât contravine Tratatului 
privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
 

1 

23. Anexa nr.3/22 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
Capitolul 5001 
Cheltuieli – buget de stat 
5562740  din care: 

Se propune suplimentarea cu 
+ 1.000.000  mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputaţi PP-DD: 
          Dragomir Maria  
          Adam Luminiţa 
          Melinte Ion  
          Neţoiu Gheorghe  

Motivare: 
Pentru a întării rolul agriculturii 
în creşterea economică a 
României, unica soluţie în acest 
moment. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Sumele propuse  prin  
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          Niculescu Dumitru  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al  Primului Ministru 

proiectul  de  buget pentru 
toti ordonatorii principali de 
credite au  fost  dimensionate 
în  raport  cu sarcinile  ce  îi 
revin  acestei  institutii pe  
anul  2013. 

24. Anexa nr.3/22 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
Cap. 5001 

Se propune suplimentarea la  
Cheltuieli  - bugetul de stat cu  
+ 2.200.000 mii lei 
 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
Primului Ministru 

Suma este necesară derulării 
acţiunilor în cadrul programului 
PNDR şi realizării acţiunilor 
prevăzute în angajamentele 
asumate prin legislaţia UE 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 

Totodată pentru acoperirea 
cofinanţării pentru proiectele 
aprobate din PNDR şi pentru 
care s-au emis decizii de 
finanţare sunt cuprinse sume în 
bugetul MADR, sume ce 
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acoperă necesarul de finanţare 
pentru anul 2013. 

25. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
 
Capitolul 5001 
Grupa 20 
Titlul II 
Bunuri şi servicii 

• 129544 
 
 
 

 Se propune suplimentarea cu   
+ 20.000 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputaţi PP-DD: 
          Dragomir Maria 
          Adam Luminita  
          Melinte Ion  
          Neţoiu Gheorghe  
          Niculescu Dumitru 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Primului Ministru 
 

Motivare: 
Pentru a urgenta înfiinţarea 
camerelor agricole, dând 
posibilitatea asociaţiilor, 
patronatelor şi sindicatelor din 
agricultură să participe la luarea 
deciziilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
toti ordonatorii principali de 
credite au  fost  dimensionate 
în  raport  cu sarcinile  ce  îi 
revin  acestei  institutii pe  
anul  2013. 

26. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
 
Capitolul 5001 
Articolul 18 
Plăţi pentru finanţarea 
patrimoniului genetic al 
animalelor 

Se propune suplimentarea cu   
 + 7.750 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 

Motivare: 
În bugetul pe anul 2013 această 
activitate nu este finanţată.  
Susţinem menţinerea bugetării 
la nivelul bugetului 2012. 
Resursele genetice la rasele de 
animale sunt în stare critică, în 
pericol de dispariţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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•  0    
 
 

Deputatilor 
Deputaţi PP-DD: 
          Dragomir Maria 
          Adam Luminita  
          Melinte Ion  
          Neţoiu Gheorghe  
          Niculescu Dumitru 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Primului Ministru 

 pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

27. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
Capitolul 5001 
Titlul IV. Subvenţii 
Articolul 15 
Sprijinirea producătorilor agricoli

• 1358273 
 
 

 Se propune suplimentarea cu   
 + 800.000 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputaţi PP-DD: 
          Dragomir Maria  
          Adam Luminita 
          Melinte Ion  
          Neţoiu Gheorghe  
          Niculescu Dumitru 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Primului Ministru 

Motivare: 
Pentru a asigura plata directă 
unică pe suprafaţă şi pentru 
corelare cu creşterea preţurilor 
la inputuri.  
Pentru: 
- subvenţionarea accizei la 
motorină 
- subvenţionarea bunăstării la 
păsări, porci 
- asigurarea producţiei agricole 
- plăţi naţionale complementare 
directe pe suprafaţă 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Nu există bază legală de 
finanţare în anul 2013 a 
motorinei utilizate în 
agricultură, întrucât, potrivit 
Hotărârii Guvernului nr. 
408/2010 privind aprobarea 
acordării unui ajutor de stat 
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pentru motorina utilizată în 
agricultură, ajutorul de stat 
acordat sub formă de rambursare 
se aplică pentru cantităţile 
maxime de motorină 
achiziţionate şi utilizate până la 
31 decembrie 2012. 
- Începând cu anul 2013 
sprijinul aferent realizării 
angajamentelor asumate în 
favoarea păsărilor se va asigura 
din sumele cuprinse în cadrul 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 
– Măsura 215. 
 

28. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
Cap. 8301/titlul 40/articol 15 

Se propune suplimentarea la  
Subvenţii  
Sprijinirea producătorilor agricoli 
+ 1.000.000 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 
Sursa: fondul de rezervă al 

 
- sprijinirea producătorilor ca 
urmare a creşterii inputurilor şi 
în vederea depozitării producţiei 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
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Primului Ministru angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

29. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
Cap. 8301/titlul 56/articol 04 

 
Se propune la capitolul  „ 
Agricultură, silvicultură, 
piscicultură şi vânătoare 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile post-
aderare/Programe din FEADR 
Suplimentarea cu  + 1.500.000 
mii lei  
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 
Sursa: fondul de rezervă al 
Primului Ministru 

 
- în vederea derulării acţiunilor 
din cadrul PNDR 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
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 publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată pentru acoperirea 
cofinanţării pentru proiectele 
aprobate din PNDR şi pentru 
care s-au emis decizii de 
finanţare sunt cuprinse sume în 
bugetul MADR, sume ce 
acoperă necesarul de finanţare 
pentru anul 2013. 
 

30. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
Cap. 8301/titlul 56/articol 05 
 

Se propune la capitolul  
Agricultură, silvicultură, 
piscicultură şi vânătoare 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile post-
aderare/Programe din FEP 
suplimentarea cu suma de  
+ 200.000 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 
Sursa: fondul de rezervă al 
Primului Ministru 

 
- pentru realizarea acţiunilor 
prevăzute pin POP 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
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prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată pentru acoperirea 
cofinanţării pentru proiectele 
aprobate din POP şi pentru care 
s-au emis decizii de finanţare 
sunt cuprinse sume în bugetul 
MADR, sume ce acoperă 
necesarul de finanţare pentru 
anul 2013. 

 
31. Anexa 3/22/02 Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
Buget de stat, Capitolul 
83.01"Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura şi Vânătoare", 
Cheltuieli curente, titlul IV 
"Subvenţii" , articolul 
40.15"Sprijinirea producătorilor 
agricoli" 
 

Suplimentarea bugetului MADR 
cu sumele necesare acordării 
ajutorului de stat pentru motorina 
utilizata in agricultura  - restanta 
trimestrul III al anului 2012 
conform HG nr.408/2010 
cu suma de 93.895 mii lei 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PC 
Aurelian Ionescu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Decontarea tuturor cheltuielilor 
efectuate in trimestrul III 2012 
de către producătorii agricoli si 
solicitate APIA .  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform Ordinului ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale 
nr. 258/2012 pentru aprobarea 
cantităţilor de motorină aferente 
trimestrului III al anului 2012 ce 
beneficiază de ajutor de stat 
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rezerva la dispoziţia 
Guvernului. 

acordat sub formă de 
rambursare, valoarea totală a 
ajutorului de stat aferent 
trimestrului III al anului 2012 
este de 42.042.582,80 lei, sumă 
ce a fost achitată integral in 
decembrie 2012. 

32. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
Buget de stat, Capitolul 
83.01"Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura şi Vânătoare", 
Cheltuieli curente, titlul IV 
"Subvenţii" , articolul 
40.15"Sprijinirea producătorilor 
agricoli" 
 

Suplimentarea bugetului MADR 
cu sumele necesare acordării 
ajutorului de stat pentru motorina 
utilizata in agricultura in anul 
2013 ( 350 mil litri X 1,39 lei / 
litru) cu suma de 486.500 mii 
lei.  
 
Iniţiator: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PC 
Aurelian Ionescu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

In bugetul pe anul 2013 MADR 
nu are sume cuprinse pentru 
aceasta forma de sprijin.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Nu există bază legală de 
finanţare în anul 2013 a 
motorinei utilizate în 
agricultură, întrucât, potrivit 
Hotărârii Guvernului nr. 
408/2010 privind aprobarea 
acordării unui ajutor de stat 
pentru motorina utilizată în 
agricultură, ajutorul de stat 
acordat sub formă de rambursare 
se aplică pentru cantităţile 
maxime de motorină 
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achiziţionate şi utilizate până la 
31 decembrie 2012. 

33. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
Buget de stat, Capitolul 
83.01"Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura si Vânătoare", 
Cheltuieli curente, titlul IV 
"Subvenţii" , articolul 
40.15"Sprijinirea producătorilor 
agricoli" 
 

Suplimentarea bugetului MADR 
cu sumele necesare acordării 
sprijinului angajamentelor 
asumate in favoarea bunăstării 
pasărilor - restanta 2012 cu 
suma de 108.267 mii lei  
 
Iniţiator: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PC Aurelian Ionescu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Decontarea restantelor de plata 
către producătorii agricoli.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- În anul 2012 a fost decontată 
integral suma prevăzută în 
Hotărârea Guvernului nr. 
975/2011 privind aprobarea 
ajutoarelor de stat care se acordă 
producătorilor agricoli pentru 
perioada 2011 - 2012 şi a sumei 
totale alocate acestor ajutoare de 
stat, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi 
notificată la Comisia Europeană, 
respectiv suma de 432.895 mii 
lei. Începând cu anul 2013 
sprijinul aferent realizării 
angajamentelor asumate în 
favoarea păsărilor se va asigura 
din sumele cuprinse în cadrul 
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Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 
– Măsura 215. 
 

34. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
Buget de stat, Capitolul 
83.01"Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura şi Vânătoare", 
Cheltuieli curente, titlul IV 
"Subvenţii" , articolul 
40.15"Sprijinirea producătorilor 
agricoli" 
 
 

Suplimentarea bugetului MADR 
cu sumele necesare acordării 
sprijinului angajamentelor 
asumate in favoarea bunăstării 
porcinelor - restanta 2012 cu 
suma de 47.998 mii lei  
 
Iniţiator: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PC 
Aurelian Ionescu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Decontarea restantelor de plata 
către producătorii agricoli.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- În anul 2012 a fost decontată 
integral suma prevăzută în 
Hotărârea Guvernului nr. 
975/2011 privind aprobarea 
ajutoarelor de stat care se acordă 
producătorilor agricoli pentru 
perioada 2011 - 2012 şi a sumei 
totale alocate acestor ajutoare de 
stat, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi 
notificată la Comisia Europeană, 
respectiv suma de 255.400 mii 
lei. Începând cu anul 2013 
sprijinul aferent realizării 
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angajamentelor asumate în 
favoarea porcinelor se va 
asigura din sumele cuprinse în 
cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 
– Măsura 215. 

 
35. Anexa 3/22/02 Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
Buget de stat, Capitolul 
83.01"Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura şi Vânătoare", 
Cheltuieli curente, titlul IV 
"Subvenţii" , articolul 
40.15"Sprijinirea producătorilor 
agricoli" 
 

Suplimentarea bugetului MADR 
cu sumele necesare acordării 
sprijinului CNDP Ovine/Caprine - 
forma decuplata de producţie cu 
suma de 69.203 mii lei 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 Deputat PC 
Aurelian Ionescu 
 
Sursa de finanţare:Bugetul 
MFP Capitolul 80.01"Acţiuni 
generale economice şi de 
munca" 
 

Asigurarea unei intensităţi a 
sprijinului comparativa cu cea 
din celelalte tari UE 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
- potrivit art. 12 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 125/2006 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi 
directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă 
în agricultură începând cu anul 
2007, şi pentru modificarea art. 
2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme 
de asociere în agricultură, 
cuantumul anual al plăţilor 
naţionale directe complementare 
(PNDC) în sectorul zootehnic se 
aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 
în limita sumelor alocate de la 
bugetul de stat şi a plafoanelor 
maximale aprobate României cu 
această destinaţie de către 
Comisia Europeană. Astfel, prin 
Hotărârea Guvernului nr. 
976/2012 a fost aprobat 
cuantumul plăţilor naţionale 
directe complementare în 
sectorul zootehnic pentru specia 
ovine/caprine, în anul 2012 în 
sumă totală de 350.880 mii lei, 
respectiv 40,8 lei/cap 
ovine/caprine.

36. Anexa 3/22/01 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Se propune modificarea 
capitolului 8300, Grupa 40, titlul 
IV, subvenţii şi creşterea 
sprijinului prin CNDP, pe 
suprafaţă, până la suma de 175 
euro pe hectar, majorarea 
sprijinului pe cap de bovină de 
lapte până la 800 de lei pe 
cap/animal, precum şi creşterea 
sprijinului pentru ovine şi caprine 
până la 75 de lei pe cap/animal. 
Suma totală propusă 2.300.000 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 

Pentru a elimina decalajul 
existent între subvenţiile primite 
de fermierii europeni şi cei 
naţionali. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
- potrivit art. 12 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 125/2006 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi 
directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă 
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dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: prin 
reducerea sumelor alocate la 
Capitolul 8000, grupa 10, Titlul I, 
Cheltuieli de personal, de la 
Capitolul 5001, grupa 20, Titlul II, 
Bunuri şi Servicii şi de la 
Capitolul 8301, art. 06, alin 02, 
deplasări în străinătate, precum 
şi prin creşterea veniturilor 
bugetare prin eficientizarea 
colectării veniturilor fiscale şi 
nefiscale 

în agricultură începând cu anul 
2007, şi pentru modificarea art. 
2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme 
de asociere în agricultură, 
cuantumul anual al plăţilor 
naţionale directe complementare 
(PNDC) în sectorul zootehnic se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 
în limita sumelor alocate de la 
bugetul de stat şi a plafoanelor 
maximale aprobate României cu 
această destinaţie de către 
Comisia Europeană. Astfel, prin 
Hotărârea Guvernului nr. 
976/2012 a fost aprobat 
cuantumul plăţilor naţionale 
directe complementare în 
sectorul zootehnic pentru specia 
ovine/caprine, în anul 2012 în 
sumă totală de 350.880 mii lei, 
respectiv 40,8 lei/cap 
ovine/caprine.

37. Anexa nr. 3/ Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale 
Titlul 500/40 Titlul IV Subvenţii 
22 

Se modifică valoarea propusa pe 
anul 2013 la grupa 40/titlul lV 
Subvenţii la suma de 2.002.764 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 

Având în vedere problemele 
generate de seceta din anul 
2012, lipsa despăgubirilor 
acordate fermierilor, creşterea 
fiscalităţii, a accizei la motorină, 
acordarea cu întârziere a 
subvenţiei pe anul 2012 şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
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dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Surse de finanţare: diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii, 
cheltuieli de personal, deplasări 
externe, indemnizaţii de 
delegare, carburanţi si lubrefianţi, 
consultanta si expertiză 

nerespectarea angajamentelor 
de plata pentru luna decembrie 
în cea ce priveşte plăţile directe 
propunem păstrarea sumelor 
alocate pentru subvenţii la 
nivelul anului 2012, respectiv 
2.002.764  mii lei. 
 

au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
 

38. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale 
Capitolul 8301 
Paragraf 02 
Îmbunătăţiri funciare – irigaţii, 
desecări şi combaterea eroziunii 
solului 

• 160000 
 

Se propune suplimentarea cu  + 
72.250  mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputaţi PP-DD: 
          Dragomir Maria  
          Adam Luminita  
          Melinte Ion  

Motivare: 
Pentru a creşte suprafeţele 
irigate şi pentru alte acţiuni de 
îmbunătăţiri funciare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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          Neţoiu Gheorghe  
          Niculescu Dumitru 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Primului Ministru 
 

dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit art. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare, este 
instituţie publică cu 
personalitate juridică, finanţată 
din venituri proprii şi subvenţii 
acordate de la bugetul de stat, în 
subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MADR  au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

39. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale 
 
Cap. 8301/paragraf 02 

Se propune suplimentarea la  
Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, 
desecări şi combaterea eroziunii 
solului cu suma de  
+ 1.000.000 mii lei  
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PSD Ioan Munteanu 

 

- activarea sistemelor de irigaţii, 
creşterea suprafeţelor irigate şi 
alte acţiuni de îmbunătăţiri 
funciare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 29 -

Sursa: fondul de rezervă al 
Primului Ministru 

 

angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit art. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare, este 
instituţie publică cu 
personalitate juridică, finanţată 
din venituri proprii şi subvenţii 
acordate de la bugetul de stat, în 
subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
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modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MADR  au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

40. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale 
 
 
Cap. 8301/paragraf 03 

Se propune suplimentarea la  
Protecţia plantelor şi carantină 
fitosanitară cu suma de  
+ 50.000 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 
Sursa: fondul de rezervă al 
Primului Ministru 

- realizarea acţiunilor de 
protecţie şi carantină 
fitosanitară de interes public 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
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Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

41. Anexa 3/22/02 
Capitolul 8301 
Paragraf 02 
Reproducţia şi selecţia 
animalelor 

• 25594 
 

Se propune suplimentarea cu  
+ 25.000  mii lei    
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputaţi PP-DD: 
          Dragomir Maria 
          Adam Luminita  
          Melinte Ion  
          Neţoiu Gheorghe  
          Niculescu Dumitru 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Primului Ministru 
 

Motivare: 
Selecţia animalelor este un 
factor determinant al producţiei 
zootehnice  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
 

42. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale 
 
 
Cap. 8301/paragraf 05 

Se propune suplimentarea  la 
Reproducţia şi selecţia 
animalelor suplimentarea cu 
suma de + 100.000 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 
Sursa: fondul de rezervă al 
Primului Ministru 

- în realizarea producţiilor, în 
condiţii de eficienţă economică 
selecţia animalelor este un 
factor determinant 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

43. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale 
 
Cap. 8301/subcap. 02 

Se propune suplimentarea  la  
Cercetare şi dezvoltare în 
domeniul economic/Cercetare şi 
dezvoltare în domeniul 
agriculturii, silviculturii, 

 
- potrivit legislaţiei în vigoare 
ASAS şi institutele şi unităţile de 
cercetare-dezvoltare sunt 
subordonate MADR, fondurile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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pisciculturii şi vânătorii 
suplimentarea cu suma de  
+ 500.000 mii lei  
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PSD Ioan Munteanu 

fiind necesare acţiunilor de CD 
 

diminua în vederea asigurării 
finanţării. 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 

44. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale 
Capitolul 8601 
Subcapitolul 02 
Cercetare şi dezvoltare în 
domeniul agriculturii, silviculturii, 
pisciculturii şi vânătorii 
  

Se propune suplimentarea cu  
+ 75.000 mii lei  
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputaţi PP-DD: 
          Dragomir Maria 
          Adam Luminita  
          Melinte Ion  
          Neţoiu Gheorghe  
          Niculescu Dumitru 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Primului Ministru 
 

Motivare: 
Având în vedere starea 
cercetării româneşti. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
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prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

45. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale 
 
Buget de stat, Capitolul 
83.01"Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura şi Vânătoare", 
Cheltuieli curente, titlul VI 
"Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice " , articolul 
51.01"Transferuri curente", 
articolul"Transferuri către 
instituţii publice" , Anexa 3 /22 
/16 la proiectul de buget pe 
2013 al MADR "Bugetul 
instituţiilor publice finanţate 
parţial din venituri proprii" - 
Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare 

Suplimentarea bugetului MADR 
cu sumele necesare cheltuielilor 
de investiţii precum şi a celor de 
întreţinere şi reparaţii la 
sistemele de irigaţii cu suma de 
40.000 mii lei 
 
Initiator: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PC 
Aurelian Ionescu 
 
Sursa de finanţare:Bugetul 
MFP Capitolul 80.01"Acţiuni 
generale economice si de 
munca" 
 

Viabilizarea sistemului de 
irigaţii.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit art. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare, este 
instituţie publică cu 
personalitate juridică, finanţată 
din venituri proprii şi subvenţii 
acordate de la bugetul de stat, în 
subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MADR  au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

46. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale 
 
Buget de stat, Capitolul 
83.01"Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura şi Vânătoare", 
Cheltuieli de capital , titlul XII 
"Active nefinanciare" , articolul 
71.01"Active fixe", alineatul 
71.01.01"Construcţii" 
 

Suplimentarea bugetului MADR 
cu sumele necesare cheltuielilor 
de investiţii necesare 
Programului naţional de 
monitorizare sol-teren conform 
Ordinului MADR 
nr.278/2011(OSPA si ICPA) cu 
suma de 45.736 mii lei 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 

 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
- Responsabilitatea stabilirii 
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dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 Deputat PC 
Aurelian Ionescu 
 
Sursa de finanţare:Bugetul 
MFP Capitolul 80.01"Acţiuni 
generale economice si de 
munca" 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MADR  au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

47. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale 
 
Buget de stat, Capitolul 
83.01"Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura şi Vânătoare", 
Cheltuieli de capital , titlul XII 
"Active nefinanciare" , articolul 
71.01"Active fixe", alineatul 

Suplimentarea bugetului MADR 
cu sumele necesare cheltuielilor 
de investiţii necesare aplicării 
masurilor aferente Sistemului 
naţional de estimare a nivelului 
de emisii , conform protocolului 
de la Kyoto, conform HG 
1570/2007(OSPA si ICPA) cu 
suma de 67.323 mii lei 

Aducerea la 
îndeplinire/respectarea 
protocolului de la Kyoto privind 
emisiile de gaze antropice in 
atmosfera. 
 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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71.01.02 "Maşini echipamente 
si mijloace de transport" 
 

 
Iniţiator: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PC 
Aurelian Ionescu 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MFP Capitolul 80.01"Acţiuni 
generale economice si de 
munca" 

institutii pe  anul  2013. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MADR  au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

48. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 

Suplimentarea bugetului cu suma 
de 100.000 mii lei pentru 
refacerea şi repararea 
infrastructurii de irigat din 
patrimoniu ANIF. 
 
Autori: Comisia pentru 

Starea precară a agriculturii 
cauzată de  nefuncţionarea unui 
sistem de irigaţii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
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agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – fonduri externe 
nerambursabile 
 

au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
- Potrivit art. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare, este 
instituţie publică cu 
personalitate juridică, finanţată 
din venituri proprii şi subvenţii 
acordate de la bugetul de stat, în 
subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MADR  au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

49. Anexa nr. 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune majorarea cu 
19.000.000,00 a sumei prevăzută 
în buget pentru “Îmbunătăţirea 
competitivităţii sectoarelor agricol 
şi forestier” pentru împădurirea 
terenurilor agricole degradate din 
comuna Ipatele, jud. Iaşi 
 
Iniţiator, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Îmbunătăţirea calităţii mediului 
prin lucrări de împădurire a 
terenurilor agricole degradate în 
comuna Ipatele. 
 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
- Nu exista bază legală de 
finanţare a acestor lucrări din 
bugetul MADR 
- Programul împădurirea 
terenurilor degradate, 
reconstrucţia  ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor, se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
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proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

50. Anexa nr.3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 

Se propune redistribuirea 
sumelor  Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 
Anexa3./22/.29. cu suma de 
6.000 mii lei pentru obiectiv nou 
nr. 960 la anexa 3/22/29 Fişă 
obiectiv: lucrări de proiectare şi 
execuţie punere în siguranţă a 
digului de apărare Borcea de Jos 
compartiment I şi II Jud. Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor de refacere 
a infrastructurii de apărare 
împotriva inundaţiilor din zona 
Bentu Ialomiţa  
Sursa de finanţare: redistribuire 
prin diminuarea: 
- 5.000 mii lei prin reducerea 
sumelor alocate la obiectivul 
913 din anexa 3/22/29 – 
reabilitare şi modernizare a 
sistemului de iritaţii Sarachioi 
etapa 1 
- 1.000 mii lei prin redistribuirea 
sumelor alocate la cod obiectiv 
174 din anexa 3/22/29 – 
perimetrul ameliorare Ialomiţa – 
Călmăţui 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
- Nu exista bază legală de 
finanţare a acestor lucrări din 
bugetul MADR 
- Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice,  potrivit art.2 din OG 
nr. 40/2006 pentru aprobarea şi 
finanţarea  Programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor se 
finantează şi sisteme integrate 
de management al deseurilor. 
 - Cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat potrivit OG 
nr.40/2006 pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ-teritoriale se 
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aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatii publice centrale in 
domeniul protectiei mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei 
publice locale  

51. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII - Proiecte cu  finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) 
postaderare alin 04-Programe 
din Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală FEADR) 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru proiecte 
FEADR 322, comuna Balaciu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 
 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru cofinanţare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013. 

52. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale cu suma de 
100 mii lei pentru înfiinţarea de 
perdele de protecţie în Comuna 

Investiţie necesară pentru 
protecţia antierozională a 
terenurilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
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Bucu, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Nu exista bază legală de 
finanţare a acestor lucrări din 
bugetul MADR 
- Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
împădurirea terenurilor 
degradate, reconstrucţia 
ecologică şi gospodărirea 
durabilă a pădurilor.. 
 

53. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale cu suma de 
100 mii lei pentru înfiinţarea de 
perdele de protecţie în Comuna 
Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Investiţie necesară pentru 
protecţia anti-erozională a 
terenurilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Nu exista bază legală de 
finanţare a acestor lucrări din 
bugetul MADR 
- Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

finanţează şi proiectele privind 
împădurirea terenurilor 
degradate, reconstrucţia 
ecologică şi gospodărirea 
durabilă a pădurilor.. 
 

54. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale cu suma de 
100 mii lei pentru înfiinţarea de 
perdele de protecţie în Comuna 
Ograda, judeţul Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile 

Investiţie necesară pentru 
protecţia anti-erozională a 
terenurilor. 
 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Nu exista bază legală de 
finanţare a acestor lucrări din 
bugetul MADR 
- Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
împădurirea terenurilor 
degradate, reconstrucţia 
ecologică şi gospodărirea 
durabilă a pădurilor.. 
 

55. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale cu suma de 
100 mii lei pentru înfiinţarea de 
perdele de protecţie în Comuna 

Investiţie necesară pentru 
protecţia anti-erozională a 
terenurilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
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Scânteia, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Nu exista bază legală de 
finanţare a acestor lucrări din 
bugetul MADR 
- Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
împădurirea terenurilor 
degradate, reconstrucţia 
ecologică şi gospodărirea 
durabilă a pădurilor.. 
 

56. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale cu suma 
100 mii lei pentru înfiinţarea de 
perdele de protecţie în Comuna 
Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Investiţie necesară pentru 
protecţia anti-erozională a 
terenurilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Nu exista bază legală de 
finanţare a acestor lucrări din 
bugetul MADR 
- Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

finanţează şi proiectele privind 
împădurirea terenurilor 
degradate, reconstrucţia 
ecologică şi gospodărirea 
durabilă a pădurilor.. 
 

57. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale cu suma de 
250 mii lei pentru înfiinţarea de 
perdele de protecţie în municipiul 
Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

Investiţie necesară pentru 
protecţia anti-erozională a 
terenurilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Nu exista bază legală de 
finanţare a acestor lucrări din 
bugetul MADR 
- Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
împădurirea terenurilor 
degradate, reconstrucţia 
ecologică şi gospodărirea 
durabilă a pădurilor.. 
 

58. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Agriculturii 
si Dezvoltării Rurale cu suma de 
100 mii lei pentru cofinanţarea 
proiectului de regularizare văi, 

Important pentru comunitatea 
locală. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
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comuna Copalnic Mănăştur, jud. 
Maramureş - Proiect depus la 
MDRAP – PNDR – măsura 125 
C. 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile 

proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013 

59. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi  
Dezvoltării Rurale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 60 mii lei pentru studiu 
de fezabilitate pe măsura 125, 
com. Urmeniş, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 

Cofinanţare fonduri europene.   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
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Deputatilor 
 
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Programe din 
Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală (FEADR 
 

nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013 

60. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi  
Dezvoltării Rurale  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 200 mii lei pentru 
proiect integrat – Măsura 322, 
com. Silivaşu de Câmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 

Cofinanţare fonduri europene.   
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Programe din 
Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală (FEADR 
 

61. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi  
Dezvoltării Rurale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 59 mii lei pentru studiu 
de fezabilitate pe măsura 125, 
com. Silivaşu de Câmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Programe din 

Achitarea totală a studiului.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013 
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Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală (FEADR 

62. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
TITLUL VIII Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile (FEN)  
Postaderare 
04 Programe din Fondul 
European Agricol de Dezvoltare 
Rurala(FEADR) 
01 Finanţarea naţională 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 550 mii lei, necesară 
acoperirii părţii de cofinanţare 
aferentă anului 2013 pentru 
continuarea proiectului aferent 
măsurii 322, judeţul Brăila 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. Suma totala pentru 
cofinanţare a fost de 28 miliarde 
lei, din surse proprii s-au 
acoperit 22,5 miliarde, unitatea 
fiind în imposibilitatea de a 
acoperi diferenţa de 550 mii lei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013 

63. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale cu suma de 
2.600 mii lei pentru susţinerea 
Primăriei comunei Socol, judeţul 
Caras-Severin în vederea plăţii 
TVA în cadrul proiectelor 
demarate prin Măsura 322 
„Renovarea, dezvoltarea satelor, 

Se solicită admiterea 
amendamentului având in 
vedere necesitatea susţinerii 
dezvoltării zonelor rurale în 
judeţul Caras-Severin. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia 
rurala si punerea in valoare a 
moştenirii rurale”, Comuna Socol, 
Judeţul Caras-Severin 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

 
 
 
 
 
 
 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013 

64. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării  
Rurale cu suma de 6.000 mii lei 
pentru susţinerea Primariei 
comunei Mehadica, judetul 
Caras-Severin in vederea platii 
TVA in cadrul proiectelor 
demarate prin Masura 322 
„Renovarea, dezvoltarea satelor, 

Se solicită admiterea 
amendamentului având in 
vedere necesitatea susţinerii 
dezvoltării zonelor rurale in 
judeţul Caras-Severin. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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imbunatatirea serviciilor de baza 
pentru economia si populatia 
rurala si punerea in valoare a 
mostenirii rurale”, Comuna 
Mehadica, Judeţul Caras-Severin
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernulu 

 
 
 
i 
 

Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013 

65. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Agriculturii 
si Dezvoltarii Rurale cu suma de 
2.000 mii lei pentru finalizarea 
investitiilor derulate de catre 
comuna Mehadica, judetul 
Caras-Severin in baza 
Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii din 
spatiul rural, Comuna Mehadica, 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea sustinerii 
dezvoltarii zonelor rurale in 
judetul Caras-Severin. 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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Judeţul Caras-Severin 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

 
 
 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MADR.  
 

66. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Agriculturii 
si Dezvoltarii Rurale, cu suma de 
430 mii lei pentru finalizarea 
investitiilor derulate de catre 
comuna Garnic, judetul Caras-
Severin in baza Ordonantei 
Guvernului nr. 7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii din 
spatiul rural, Comuna Garnic, 
Judeţul Caras-Severin 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea sustinerii 
dezvoltarii zonelor rurale in 
judetul Caras-Severin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MADR.  
 

67. Anexa nr. 3/22 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Alocarea sumei de 1.024.503 lei 
pentru construire drumuri de 
acces la explotaţiile agricole din 
satele aparţinând comunei 
Orăştioara de Sus, Jud. 
Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul MADR 

Valoarea totală a proiectului 
este de 5.145.777 lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013. 
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68. Anexa nr. 3/22 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Alocarea sumei de 434.516 lei 
pentru alimentarea cu apă a 
localităţilor Obârşa, Dobrot, 
Leaut, Tituleşti, Tomeşti, Steia şi 
Livada, comuna Tomeşti, judetul 
Hunedoara. Canalizare şi staţie 
de epurare în satele Obârşa 
Dobrot, Leaut, Tituleşti, Tomeşti, 
Steia şi Livada. Alimentarea cu 
apă şi canalizare a localităţilor 
Brotuna şi Târnava de Criş, 
comuna Vaţa de Jos, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

Suma reprezintă 
deblocareacontractului de 
execuţie, respectiv penalităţi de 
2%. Lucrare pe Măsura 322. 
  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013 

69. Anexa 3/22 Se propune suplimentarea  Se solicită admiterea  deoarece Se propune respingerea 
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Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale 
 

bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 50 mii lei, destinată finanţării 
proiectului (măsura 322) denumit 
“Reabilitare Grădiniţa veche” 
pentru Primăria Comunei 
Adâncata,  judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MADR 

clădirea necesită lucrări de 
reabiliatare şi modernizare, 
pentru a o aduce in condiţii 
optime de desfasurare a 
procesului educaţional.   
 
 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013. 

70. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 1600 mii lei, destinată 
finanţării proiectului ( măsura 
322) denumit ”Alimentare cu apă 
sat Patru Fraţi” cu perioada de 
derulare /implementare în 
intervalul 2009-2012, pentru 
Primaria Comunei Adâncata,  
judeţul Ialomiţa. 
 
 Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
infiinaţarea reţelei de apa in 
satul Patru Fraţi. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
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agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MADR 

neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013. 

71. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 1200 mii lei, destinată 
finanţării proiectului ( măsura 
322) denumit “Reţele de 
canalizare” cu perioada de 
derulare/implementare în 
intervalul  2009-2010, pentru 
Primaria Comunei  Adâncata, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 

Se solicită admiterea deoarece 
comuna Adâncata nu dispune 
de reţea de canalizare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013. 
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Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MADR 

72. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 3000 mii lei, destinată 
finanţării proiectului ( măsura 
322) denumit”Staţie de epurare 
pentru satele Adâncata şi Patru 
Fraţi”cu perioada de 
derulare/implementare în 
intervalul  2009-2010, pentru 
Primaria Comunei Adâncata, 
judeţul Ialomiţa. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MADR 

Se solicită admiterea deoarece 
Comuna Adâncata are nevoie 
de  o staţie de epurare a apelor 
uzate ,in perspectiva realizarii 
reţelei de canalizare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013. 

73. Anexa nr. 3/22/02 Se propune suplimentarea Proiectul este în derulare, SF Se propune respingerea 
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Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

bugetului Ministerul cu suma de 
6,300 mii lei, pentru reabilitarea 
drumului forestier Baleasa, loc. 
Salistea de Sus, jud. Maramureş 
 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

elaborat. 
 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013 

74. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 200 mii lei,  

  
Proiectul in derulare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Dezvoltării Rurale pentru reabilitare si modernizare 
infrastructurii rutiere forestiere 
din comuna, loc. Cupseni, jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 - Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013 

75. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Durabile 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
1.250,00  mii lei ca împrumut pe 
o perioadă de maximum 6 luni 
până la recuperarea TVA-ului 
aferent proiectului desfăşurat prin 
PNDR – Masura 322. 
Comuna Andrid,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
acordarea împrumutului având 
în vedere că alternativa este 
contractarea unui credit bancar, 
mai costisitor şi mai dificil de 
obţinut. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013 

76. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Durabile 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
1.330,00 mii lei ca împrumut pe o 
perioadă de maximum 6 luni 
până la recuperarea TVA-ului 
aferent proiectului desfăşurat prin 
PNDR – Masura 322. 
Comuna Micula,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
acordarea împrumutului având 
în vedere că alternativa este 
contractarea unui credit bancar, 
mai costisitor şi mai dificil de 
obţinut. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013 

77. Anexa 3/22  
Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, anexa cu 
suma de : 
 2.150 mii lei 
 
Autori : Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
- infiinţarea unui centru de 
gross achiziţii si depozitare 
produse agro alimentare ) 
localitatea Turda jud. Cluj. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013. 
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Sursa de finanţare: 
- Bugetul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 

78. Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) 
postaderare 
alin 04-Programe din Fondul 
European Agricol de Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
Proiect integrat de dezvoltare 
rurală în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară 
Măgura prin modernizare DC 121
din comunele Beliş şi Mărgău 
prin 
realizarea reţelei de alimentare 
cu apă si canalizare in satul 
Răchiţele, prin realizarea 
Centrului Social de zi in satul 
Răchitele, prin promovarea şi 
păstrarea tradiţiilor şi valorilor 
culturale specifice din zonă, 
comuna Mărgău, jud. Cluj. 
 
Autori : Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
- Bugetul Ministerului Agriculturii 

Suma solicitată este necesară 
pentru cofinanţare a proiectului 
pe măsura 322 din FEADR. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013. 
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şi Dezvoltării Rurale 
79. Anexa3/22 

Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finantarea proiectului 
privind asigurarea securitatii 
cibernetice prin instalarea de 
filtre - servere de tip I si de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail si internet ) 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Acest proiect va permite 
identificarea si protejarea 
atacurilor malitioase si furturilor 
de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
-  Pentru finantarea acestor 
lucrari nu exista baza legala de 
finantare din bugetul MADR 
 

80. Anexa nr3/22 
Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  drum de exploatare 
agricolă – 8 km, Comuna Lunca 
Corbului, Jud. Argeş, cu suma 
de 40.00 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 

Cheltuieli neeligibile pe fonduri 
europene. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013 

81. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Se alocă suma de 1.600 mii lei 
pentru co-finanţarea obiectivului 
„Modernizarea infrastructurii de 
baza prin imbunatatirea retelei de 
drumuri comunale de interes 
local, Renovare si modernizare 
camin cultural, Construire centru 
de ingrijire pentru batrini si 
Achizitionare autospeciala de 
stins incendii pentru serviciul 

Avand in vedere inceperea 
investitiei in luna martie 2011, 
se justifica imperios asigurarea 
cofinantarii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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public voluntar pentru situatii de 
urgenta de categoria a II a 
comunei Oancea – Masura 322 - 
"Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia 
rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale"”, comuna 
Oancea, judetul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-  Pentru finantarea acestor 
lucrari nu exista baza legala de 
finantare din bugetul MADR 
 

82. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Se alocă suma de 1.034 mii lei 
pentru co-finanţarea obiectivului 
„Construire infrastructura 
(drumuri) de acces la 
exploatatiile agricole si agenti 
economici in comuna Oancea si 
construire pod beton armat peste 

Avand in vedere inceperea 
investitiei in anul 2011, se 
justifica imperios asigurarea 
cofinantarii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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paraul Valea Oancea, comuna 
Oancea, judetul Galati”, comuna 
Oancea, judetul Galati. 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-  Pentru finantarea acestor 
lucrari nu exista baza legala de 
finantare din bugetul MADR 
 

83. Anexa 3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Agriculturii 
si Dezvoltarii Rurale cu suma de 
2.000 mii lei pentru finalizarea 
investitiilor derulate de catre 
comuna Buchin, judetul Caras-
Severin in baza Ordonantei 
Guvernului nr. 7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii din 
spatiul rural, Comuna Buchin, 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea sustinerii 
dezvoltarii zonelor rurale in 
judetul Caras-Severin. 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
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Judeţul Caras-Severin 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
 
 

fără stabilirea sursei de finanţare 
-  Pentru finantarea acestor 
lucrari nu exista baza legala de 
finantare din bugetul MADR 
 

84. Anexa nr3/22 
Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 
 

Se introduce un nou obiectiv de 
investitii 
- Fişă obiectiv de investiţii „ Piaţă 
agroalimentară” oraş Măcin, 
judeţul Tulcea, cu suma de 2.300 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare:  

În prezent, în oraşul Măcin 
există o piaţă agroalimentară pe 
o suprafaţă de 1200 mp, ce 
cuprinde tarabe şi chioşcuri din 
tablă. 
În zilele de sâmbătă şi 
duminică piaţa devine 
supraaglomerată, spaţial este 
ocupat de către vânzătorii 
ambulanţi, iar tarabele sunt 
ocupate de către cei care vând 
carne neprelucrată, ouă, lapte, 
brânzeturi şi mărfuri generale. 
Deoarece nu există spaţiu 
suficient pentru expunerea 
produselor spre vânzare, 
comercianţii expun mărfurile 
generale şi în imediata 
apropiere a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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Fondul de rezervă al Guvernului 
 
 

Drumului European, cu efecte 
negative asupra traficului rutier. 
Spaţiul amenajat in aer liber 
este impropriu activitatii de 
desfacere a produselor şi 
contravine normelor sanitare 
pentru acest domeniu de 
activitate. 
De asemenea, grupurile 
sanitare existente nu corespund 
normelor în vigoare. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-  Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 
 

85. Anexa nr3/22 
Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 
 

Se introduce un nou obiectiv de 
investitii 
- Fişă obiectiv de investiţii „ Piaţă 
agroalimentară” oraş Măcin, 
judeţul Tulcea, cu suma de 2.300 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 

În prezent, în oraşul Măcin 
există o piaţă agroalimentară pe 
o suprafaţă de 1200 mp, ce 
cuprinde tarabe şi chioşcuri din 
tablă. 
În zilele de sâmbătă şi 
duminică piaţa devine 
supraaglomerată, spaţial este 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

ocupat de către vânzătorii 
ambulanţi, iar tarabele sunt 
ocupate de către cei care vând 
carne neprelucrată, ouă, lapte, 
brânzeturi şi mărfuri generale. 
Deoarece nu există spaţiu 
suficient pentru expunerea 
produselor spre vânzare, 
comercianţii expun mărfurile 
generale şi în imediata 
apropiere a 
Drumului European, cu efecte 
negative asupra traficului rutier. 
Spaţiul amenajat in aer liber 
este impropriu activitatii de 
desfacere a produselor şi 
contravine normelor sanitare 
pentru acest domeniu de 
activitate. 
De asemenea, grupurile 
sanitare existente nu corespund 
normelor în vigoare. 
 

Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-  Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
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instituţii în  anul  2013. 
 
 

86. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1500 
mii lei,  pentru reabilitare  
drumiri forestiere Borcut-
Inau,  din loc.Tg. Lapus, 
jud. Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
-  Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
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87. Anexa nr. 3/22/02 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1100 
mii lei,  pentru reabilitare  
drumiri forestiere Razoare-
Groape,  din loc.Tg. Lapus, 
jud. Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
-  Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 
 

88. Anexa nr. 3/22/02 Se propune suplimentarea   Se propune respingerea 
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Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

bugetului cu suma de 800 
mii lei,  pentru reabilitare  
drumuri forestiere Tg 
Lapus-Lighet,  din loc.Tg. 
Lapus, jud. Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 

Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 

 
 

amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
-  Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 
 

89. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 965 
mii lei,  pentru reconstruire 

  
Proiectul este in derulare 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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ecologică forestieră pe 
terenuri degradate, 
constituite in perimetrul de 
ameliorare nyres, 
composesorat Damacuseni,  
din loc.Tg. Lapus, jud. 
Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 

 finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
-  Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 
 

90. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 5400 
mii lei,  imbunataţirea şi 
dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea şi 

  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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adaptarea agriculturii, 
suprafaţa deservită fiind de 
1500 ha,  din loc.Tg. Lapus, 
jud. Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 
 

diminua  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
-  Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 
 

91. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 4250 
mii lei,  construire drumuri 
forestiere, com. Farcasa,  
jud. Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru 

  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
- Contravine prevederilor art. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 75 -

agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 

138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
-  Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 
 

92. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 6425 
mii lei,  amenajare drumuri 
de acces la exploataţiile 
agricole, com. Farcasa,  
jud. Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 

  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 
 

căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
-  Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 
 

93. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 
mii lei,  lucrări de refacere 
şi modernizare a 
infrastructurii de prevenire 
a inundaţiilor, com. 
Farcasa,  jud. Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 

  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
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Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 

fără stabilirea sursei de finanţare 
-  Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 
 

94. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 
9939,79 mii lei,  
imbunatatirea retelei de 
drumuri de interes local in 
com Oarta de Jos, pe 
masura 322, com. Oarta  
jud. Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 

  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
-  Responsabilitatea stabilirii 
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silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 
 

95. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 
8412,58 mii lei,  construirea 
unei gradinite in com Oarta 
de Jos, progr. FEADR,  
masura 322, com. Oarta  
jud. Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 

  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
-  Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
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Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 

beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013. 
 
 

96. Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 
317,055 mii lei,  investitii 
pentru protejarea 
patrimoniului cultural  in 
com Oarta de Jos, progr. 
FEADR,  masura 322, com. 
Oarta  jud. Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
-  Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013. 
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97. Anexa nr. 3/22 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

SE PROPUNE INTRODUCEREA 
UNUI NOU OBIECTIV DE 
INVESTIŢII: 
- Fişă obiectiv de investiţii 
„Modernizarea staţiei 
reversibile SP Măcin” din 
incinta Măcin-Carcaliu,  Judeţul 
Tulcea, cu suma de 5.000 mii lei. 
 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PSD Belacurencu Trifon 
 
 

     Incinta Măcin-Carcaliu, este 
situată în lunca inundabilă a 
fluviului Dunărea, într-o zonă cu 
un climat continental excesiv, 
caracterizat prin variaţii mari de 
temperatură şi printr-un aport al 
precipitaţiilor sub 400 ml pe an, 
fiind delimitată de braţul Măcin 
la vest şi baza dealurilor 
dobrogene la est, între 
localităţile Măcin  şi Carcaliu, 
judeţul Tulcea. 
 În anii `60, după 
realizarea îndiguirii incintei 
Măcin-Carcaliu, a fost executată 
reţeaua de desecare şi o staţie 
de pompare. 
 Ulterior s-a executat şi un 
sistem de irigaţii cu canale 
deschise în rambleu, staţia de 
pompare căpătând funcţie 
reversibilă cu funcţionare 
alternativă.  
          Structura exploataţiilor 
agricole pe terenurile din zona 
la care ne referim este de 1682 
ha suprafaţă netă. 
 Pe suprafaţa incintei se 
cultivă în prezent o gamă largă 
de culturi agricole cum ar fi: 
grâu, porumb, soia, culturi 
furajere. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
-  Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltarii Rurale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
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 Ţinând cont de faptul că 
incinta este situată în 
aproprierea  unor aglomerări 
urbane, respectiv oraşele 
Măcin, Brăila şi Galaţi, 
producătorii agricoli, constituiţi 
în asociaţii, au în perspectivă 
crearea unui centru legumicol.  
 În exploatarea staţiei SP 
Măcin, s-au constatat 
numeroase deficienţe ce au dus 
la dese întreruperi în acţiunea 
de evacuare a apei din incintă, 
la consumuri mari de energie şi 
la o exploatare deficitară a 
utilajelor tehnologice din staţie. 
 Producătorii agricoli 
constituiţi în asociaţii s-au 
adresat în nenumărate rânduri 
organelor centrale şi judeţene 
solicitând sprijin în 
modernizarea şi eficientizarea 
funcţionării lucrărilor de 
îmbunătăţiri funciare din 
amenajarea Măcin-Carcaliu. 
 S-a solicitat repunerea în 
funcţiune a sistemului de irigaţii 
care să asigure producerea pe 
suprafaţa incintei a culturilor 
agricole şi a unor producţii 
agricole mari, stabile şi 
economice. 

98. Anexa nr. 3/ 22 / 02  Se propune suplimentarea sumei Agricultura a adus creştere Se propune respingerea 
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Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Capitol 8301/Grupa 40/ 
Titlul IV 
Subvenţii/ Articol 15 Sprijinirea 
producătorilor agricoli 

prevăzută pentru Sprijinirea 
producătorilor agricoli cu 188.936 
mii lei 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare : Fondul 
derezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului pe anul 
2013. 

economică în anul 2011. 
În condiţiile în care se 
preconizează că va fi un an cu 
secetă excesivă, se impune 
sprijinirea acestui domeniu care 
a determinat creşterea 
economică, prin subvenţionarea 
producătorilor agricoli cel puţin 
la nivelul anului 2011. 
 
 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

99. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare 
Capitol 8310/ 
Grupa 20/ 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru Agenţia 
Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare la capitolul - Bunuri şi 
Servicii cu 300.000 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 

Agricultura a adus creştere 
economică în anul 2011. 
În condiţiile în care se 
preconizează că va fi un an cu 
secetă excesivă, se impune 
sprijinirea acestui domeniu care 
a determinat creşterea 
economică, prin subvenţionarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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Titlul II 
BUNURI ŞI SERVICII/ Articol 01
Bunuri şi Servicii 

dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013 

producătorilor agricoli cel puţin 
la nivelul anului 2011. 
 
. 

Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit art. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare, este 
instituţie publică cu 
personalitate juridică, finanţată 
din venituri proprii şi subvenţii 
acordate de la bugetul de stat, în 
subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.  

100. Anexa nr. 3/ 22 / 02  Se propune suplimentarea Necesitatea asigurării Se propune respingerea 
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Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 

bugetului Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, Anexa 
3/22/02 Capitolul 83.01 
Agricultură, silvicultură, 
piscicultură şi vânătoare, Titlul 56
Proiecte cu finanţare externă 
nerambursabilă postaderare, Art. 
56.04 Programe FADR, cu suma 
de 1.900.000 mii lei. 
Asigurarea sumelor necesare 
cofinanţării proiectelor europene 
cel puţin la nivelul anului 2011 
reprezintă condiţia sine qua non 
pentru 
creşterea ratei de absorbţie a 
fondurilor europene cu impact 
pozitiv asupra veniturilor 
bugetare de 0,5% din PIB (2,9 
mld lei) 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 

cofinanţării proiectelor, cel puţin 
la nivelul anului 2011, pentru 
creşterea ratei de absorbţie a 
fondurilor comunitare. 
 
 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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101. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale - 
Grupa/Titlul 56, art.04, program 
FEADR 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6364 mii lei pentru 
construirea şi/sau modernizarea 
infrastructurii agricole: drumurile 
de acces şi drumurile agricole de 
exploataţie, lucrările de corectare 
a torenţilor, situate în fondul 
funciar agricol(Măsura 125).  
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Adaptarea infrastructurii 
agricole 
şi forestiere la noile structuri 
de proprietate apărute ca 
urmare 
a procesului de restituire a 
proprietăţilor în vederea creşterii
competitivităţii sectorului agricol 
şi forestier. Această investiţie va
contribui totodată şi la 
dezvoltarea turismului în zonă. 
Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2013 

102. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Capitolul 5001 
Cheltuieli – Buget de stat 

Se propune suplimentarea cu 
suma de + 2.000.000 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 

Motivare: Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
subvenţie fonduri interne şi 
pentru fermele de subzistenţă. 
Majoritatea fermierilor sunt 
angrenaţi în diferite proiecte 
care au la bază bugetul de 
venituri şi cheltuieli ce conţine 
plata pe suprafaţă. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 86 -

Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice pe anul 
2013. 

 
 

institutii pe  anul  2013. 
 

103. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Capitolul 5001 
Titlul II Bunuri şi servicii 
Art. 8 Susţinerea Resurselor 
genetice animale (fond genetic) 

 Se propune suplimentarea cu + 
2.250 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice pe anul 
2013. 

Se are în vedere scumpirea 
serviciilor cu cca. 20%. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

104. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 
Titlul IV 
Articolul 15 Sprijinirea 
producătorilor agricoli 

 Se propune suplimentarea cu 
suma de • 1.987.750 mii lei – din 
care: 
+ 120.000 mii lei 
Subvenţie la motorină 
+ 200.000 mii lei 
Subvenţie pentru bunăstarea 
păsărilor 

Din cauza creşterii abrupte a 
preţurilor cu 18 – 20%. 
Pentru ca plata directă unică pe 
suprafaţă să fie cea promisă de 
Guvern, pentru 2012 – 173 
euro/ha. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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+ 250.000 mii lei 
Subvenţie pentru bunăstarea 
porcilor 
+ 50.000 mii lei 
Asigurarea producţiei agricole 
+ 1.367.750 mii lei 
Plăţi naţionale complementare 
directe pe suprafaţă. 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice pe anul 
2013. 
 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Nu există bază legală de 
finanţare în anul 2013 a 
motorinei utilizate în 
agricultură, întrucât, potrivit 
Hotărârii Guvernului nr. 
408/2010 privind aprobarea 
acordării unui ajutor de stat 
pentru motorina utilizată în 
agricultură, ajutorul de stat 
acordat sub formă de rambursare 
se aplică pentru cantităţile 
maxime de motorină 
achiziţionate şi utilizate până la 
31 decembrie 2012. 
- Începând cu anul 2013 
sprijinul aferent realizării 
angajamentelor asumate în 
favoarea păsărilor şi porcinelor 
se va asigura din sumele 
cuprinse în cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală 
2007 – 2013 – Măsura 215. 
-  Începând cu anul 2013, 
sumele reprezentând plaţi 
naţionale directe complementare 
în sectorul vegetal sunt cuprinse 
la titlul 55 “Alte transferuri”. 
 
 

105. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 

 Se propune suplimentarea cu 
suma de + 10.000 mii lei 

Pentru sumele cuprinse în Titlul 
VII „Alte Transferuri” destinate 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 
Capitolul 8601 
Cercetare şi dezvoltare în 
domeniul economic 

 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice pe anul 
2013. 

finanţării planului sectorial de 
cerectare dezvoltare pe anii 
2010 – 2014 al Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 
 

- Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
- Începând cu anul 2012, sumele 
destinate finanţării planului 
sectorial de cercetare – 
dezvoltare sunt cuprinse în 
bugetul ASAS. 

106. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
 
Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 
 
Cap. 5001 
Grupa/Titlul Cheltuieli curente 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 1.000.000 
mii lei, pentru următorul obiectiv: 
acoperirea sprijinului financiar 
aprobat de Comisia Europeană 
(PNDC, scheme de ajutor pentru 
bunăstarea animalelor, subvenţia 
la motorină) şi acoperirea 
cofinanţării pentru proiectele 
aprobate din PNDR şi pentru 
care 
s-au emis decizii de finanţare. 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 

Se constata o scadere cu 21% 
fata de bugetul din anul 2011. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
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silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 
 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Nu există bază legală de 
finanţare în anul 2013 a 
motorinei utilizate în 
agricultură, întrucât, potrivit 
Hotărârii Guvernului nr. 
408/2010 privind aprobarea 
acordării unui ajutor de stat 
pentru motorina utilizată în 
agricultură, ajutorul de stat 
acordat sub formă de rambursare 
se aplică pentru cantităţile 
maxime de motorină 
achiziţionate şi utilizate până la 
31 decembrie 2012. 
- Începând cu anul 2013 
sprijinul aferent realizării 
angajamentelor asumate în 
favoarea păsărilor şi porcinelor 
se va asigura din sumele 
cuprinse în cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală 
2007 – 2013 – Măsura 215. 
-  Începând cu anul 2013, 
sumele reprezentând plaţi 
naţionale directe complementare 
în sectorul vegetal sunt cuprinse 
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la titlul 55 “Alte transferuri”. 
 
 

107. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 
 
Cap. 5001 

 Se propune suplimentarea la 
Cheltuieli – bugetul de stat cu 
suma de  
+ 2.000.000 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 

Suma este necesară derulării 
acţiunilor în cadrul programului 
PNDR şi reaşezării acţiunilor 
prevăzute în angajamentele 
asumate prin legislaţia UE 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Totodată, pentru acoperirea 
acoperirea cofinanţării pentru 
proiectele aprobate din PNDR şi 
pentru care s-au emis decizii de 
finanţare sunt cuprinse sume în 
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bugetul MADR, sume ce 
acoperă necesarul de finanţare 
pentru anul 2013. 

108. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 
 
Cap.8301/Titlul 56/articolul 04 

Agricultură, silvicultură, 
piscicultură şi vânătoare 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile 
postaderare/ 
Programe din FEADR 
+ 1.000.000 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 
 

În vederea derulării acţiunilor 
din 
cadrul PNDR 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Totodată, pentru acoperirea 
acoperirea cofinanţării pentru 
proiectele aprobate din PNDR şi 
pentru care s-au emis decizii de 
finanţare sunt cuprinse sume în 
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bugetul MADR, sume ce 
acoperă necesarul de finanţare 
pentru anul 2013. 

109. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 
 
Cap. 8301/Titlul 56/articolul 05 

Agricultură, 
silvicultură,piscicultură şi 
vânătoare 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile 
postaderare/ 
Programe din FEP 
+ 100.000 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 
 

Pentru realizarea acţiunilor 
prevăzute prin POP 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Totodată, pentru acoperirea 
acoperirea cofinanţării pentru 
proiectele aprobate din POP şi 
pentru care s-au emis decizii de 
finanţare sunt cuprinse sume în 
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bugetul MADR, sume ce 
acoperă necesarul de finanţare 
pentru anul 2013. 

110. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 
 
Cap. 8301/Titlul 40/articolul 15 

Subvenţii 
Sprijinirea producătorilor agricoli 
+ 500.000 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 

Sprijinirea producătorilor ca 
urmare a creşterii imputurilor şi 
în vederea depozitării producţiei 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

111. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 
 

Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, 
desecări şi combaterea eroziunii 
solului 
+200.000 

Activarea sistemelor de irigaţii, 
creşterea suprafeţelor irigate şi 
alte acţiuni de îmbunătăţiri 
funciare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Cap. 8301/paragraf 02  
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013 

 
. 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

112. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 
 
Cap. 8301/paragraf 03 

Protecţia plantelor şi carantină 
fitosanitară 
+50.000 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 

Realizarea acţiunilor de 
protecţie şi carantină şi 
carantină fitosanitară de interes 
public 
 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013 
 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

113. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 
 
Cap. 8301/paragraf 05 

Reproducţia şi selecţia 
animalelor 
+ 50.000 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013 
 

În realizarea producţiilor, în 
condiţii de eficienţă economică 
selecţia animalelor este un 
factor determinant 
 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

114. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 
 
Cap.8601/Subcap.02 

Cercetare şi dezvoltare în 
domeniul economic/cercetare şi 
dezvolatre în domeniul 
agriculturii, silviculturii, 
pisciculturii şi vânătorii 
+100.000 
 
Autor: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Potrivit legislaţiei în vigoare 
ASAS şi institutele şi unităţile de
cercetare-dezvolatre sunt 
subordonate MADR, fondurile 
fiind necesare acţiunilor de CD. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2013. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

115. Anexa nr. 3/ 22 / 02  
cap. 8301, 
grupa 40,  

Suplimentarea bugetului alocat 
MADR pe anul 2013 cu suma de 
700.000 mii lei. 

Sprijinirea producătorilor 
agricoli. Stimularea producţiei 
interne de produse agricole. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Titlul IV – Subvenţii,  
art. 15 
 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
  
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

 
 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

116.  Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, Anexa 
3/23, capitolul 7000, subcapitolul 
01, Partea IV  

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice 
cu suma de 500.000 RON. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  

Se solicită această sumă pentru 
începerea lucrărilor din proiectul 
„Construire dig de protecţie pe râul 
Trotuş” sat. Gura Văii, comuna 
Gura Văii, jud. Bacău 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, Fondul de rezervă la 
dispozitia Guvernului se 
foloseşte pe baza de hotarâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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Deputat PC Constantin Avram exerciţiului bugetar. 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

117.  Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, Anexa 
3/23 

Amenajarea albiilor paraurilor 
Horaita si Almas de pe raza comunei 
Dobreni, jud. Neamt, efectuarea 

Aceste doua parauri, neamenajate, 
ies din matca atunci cand ploua 
abundent si produc pagube 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 99 -

Capitolul 5001; Grupa 51 digurilor de protectie in anumite 
zone ale acestora 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Dragusanu 
Vasile Catalin – PC 

materiale. 
 
Sursa de finantare: Cost estimat de  
350 mii lei din bugetul Ministerului 
Mediului si Schimbarilor Climatice 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor, 
cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei 
publice locale. 
 
 

118.  Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, Anexa 
3/23 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Amenajare torenti masiv Cernegura, 
pe raza cartierului Valeni, anexa a 
orasului Piatra Neamt 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 

Torentii din aceasta zona afecteaza 
periodic gospodariile unor 
locuitori. Accesul pe anumite strazi 
(ex. Str. Ion Sergentu, str. Cetinii) 
este limitat, inclusiv mijloacelor 
specializate (salvare, spompieri) 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 100 -

Senatului,  Deputat Dragusanu 
Vasile Catalin  – PC 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

119.  Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, Anexa 
3/23 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Piste pentru biciclişti - 18 km 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Dragusanu 
Vasile Catalin  – PC 

 
Sursa de finantare: Cost estimat de  
4.700 mii lei din bugetul 
Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi programul de 
realizare a pistelor pentru 
biciclişti. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
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implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 
 

120.  Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, Anexa 
3/23 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Lucrări  de consolidare a masivului 
Cozla 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Dragusanu 
Vasile Catalin – PC 

Datorita lucrarilor efectuate pentru 
amenajarea facilitatilor de 
agrement de pe masivului Cozla 
(partii ski, telescaun, drum 
acces,etc) a fost deranjata 
stabilitatea naturala a terenului (de 
altfel arie protejata de interes 
national) compus din roca alcatuita 
din conglomerate de marne si 
gresii. Exista pericolul de alunecari 
masive de teren! 
 
Sursa de finantare: Cost estimat de  
7.500 mii lei din bugetul 
Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 
 

121.  Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, Anexa 
3/23 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Executarea a doua poduri betonate si 
a unor podete de lemn pe  paraurile 
Horaita si Almas  necesare pentru 
accesul locuitorilor pe ambele parti 
ale paraurilor 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Accesul auto peste aceste doua 
rauri,  de cele mai multe ori, este 
limitat. Cele doua poduri de beton 
ar da posibilitatea locuitorilor sa 
beneficieze inclusiv de prezenta 
autospecialelor de salvare si 
pompieri. 
 
Sursa de finantare: Cost estimat de  
900 mii lei din bugetul Ministerului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
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administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Dragusanu 
Vasile Catalin  – PC 

Mediului si Schimbarilor Climatice 

122.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Programe finanţate prin 
Administraţia Fondului de Mediu 

Programul pe teritoriul judeţului 
Harghita cuprinde obiective vizând 
protecţia resurselor de apă, 
canalizare şi staţii de epurare, 
sisteme integrate de alimentare, 
staţii de tratare, canalizare şi staţii de 
epurare, în valoare totală de 
17.023,914 mii lei 
 

Meresti 
Sistem de canalizare în 
comuna Mereşti 

Mărtiniş 
Canalizare menajeră în 
comuna Mărtiniş, satele 
Aldea şi Comăneşti 

Ditrău 

Extinderea reţelei de 
alimentare cu apă şi a 
reţelei de canalizare 
menajeră în comuna Ditrău 

 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Antal István, Korodi 
Attila, Moldován Iosif, Kelemen 
Hunor, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  

Judeţul Harghita are în prezent 3 
contracte selectate a căror finanţare 
trebuie asigurată în anul 2013. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială nu poate 
fi aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare”. 
Nu există bază legală de 
finanţare a obiectivelor de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată din bugetul 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste obiective de 
investiţii se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
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Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori UDMR 

Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
Totodată, potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, pentru 
finanţarea staţiilor de epurare se 
pot aloca sume din Fondul 
pentru mediu.  
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
 

123.  Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 740,86 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Infiintare 
spatii verzi, Comuna Cerna, 
Judet: Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de investitii mentionat 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
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Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

124.  Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Imbunatatirea calitatii mediului 
prin impadurire, Comuna 
Mahmudia, Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 
 

125.  Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Parc 
Acvatic, Comuna Mahmudia, 
Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Nu există  bază legală pentru 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 
 

126.  Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2200 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Construire 
Diguri, Comuna Mahmudia, 
Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Proiect aprobat aflat in faza de 
licitatie executie suma 
reprezentand partea de 
cofinantare 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
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investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

127.  Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1200 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Renaturare 
zona Carasuhat, Comuna 
Mahmudia, Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Proiect in evaluare suma 
reprezentand partea de 
cofinantare 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
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128.  Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 10000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Suprainaltare dig de aparare, 
Comuna Turcoaia, Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Proiect evaluat in asteptarea 
finantarii suma reprezentand 
partea de cofinantare 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

129.  Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Parc de 
agrement si recreere, Comuna 
Turcoaia, Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Proiect in faza de SF suma 
reprezentand partea de 
Cofinantare 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

130.  Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Parc de 
agrement si recreere Comuna 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de investitii mentionat 
Sursa de finantare: 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, 
 

Horia, Judet: Tulcea 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Bugetul Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

131.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
obiectivul Amenajare Parc 
Comunal, com. Buzescu, jud. 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 

Studiu de fezabilitate 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

132.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 911 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare şi extindere 
sisteme de alimentare cu apă şi 
canalizare în jud. Teleorman – parte 
din Programul Operaţional Sectorial 
de Mediu Axa Prioritară I, 
municipiul Roşiori de Vede, jud. 
Teleorman 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 

Cofinanţare: 911 mii lei 
Cota parte a: 950 mii lei a 
sumei de garantare a împrumutului 
aferent anului 2010 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MMSC, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MMSC pe anul 2013 

133.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor climatice 

Alocarea sumei de 890mii lei de 
lei, reprezentând cota de 
coparticipare la proiectul de 
amenajare parc din Fondul de 
Mediu în comuna Dumbrăveşti, 
judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Necesitatea creării condiţiilor 
adecvate de trai şi asigurarea 
protecţiei mediului. 
Sursa de finanţare: fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului.   

134.  Anexa 3/23 Alocarea sumei de 500mii lei Necesitatea creării condiţiilor Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor climatice 

pentru reabilitarea şi extinderea 
zonei verzi periurbane a 
Municipiului Ploieşti, judeţul 
Prahova. 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

adecvate de trai din punct de 
vedere ecologic şi asigurarea 
protecţiei mediului în si lângă 
Municipiul Ploieşti, deja atât de 
afectat şi aflat intr-un stadiu 
avansat de poluare. 
Sursa de finanţare: fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

135.  Anexa nr.3/23 –  
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor climatice 

Realizare pistă biciclişti oraşul 
Plopeni, judeţul Prahova 
Valoare: 2.479,233 mii lei 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

In oraşul Plopeni nu există 
mijloace de transport în comun, 
bicicleta fiind unul din 
modalităţile de deplasare a 
multor locuitori. In sensul 
acesta, pentru asigurarea 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

deplasării cetăţenilor, şi în 
special al copiilor spre şi de la 
şcoală, în condiţii de securitate, de 
evitare a accidentelor, 
realizarea pistei pentru biciclişti 
reprezintă o reală necessitate 
Sursa de finanţare: fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi programul de 
realizare a pistelor pentru 
biciclişti. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

136.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru apărări de mal ale pârâurilor 
Lopatna şi Lopatniţa, 
comuna Soimari, Jud. Prahova cu 
suma 
de 100 mii lei    
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului a se evita pe viitor 
inundaţiile produse în urma 
ieşirilor din matcă a pârâurilor 
Lopatna şi Lopatniţa. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Gunia Dragoş Ionel, 
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

137.  Anexa 3/23  Se propune alocarea sumei de 750 Investiţia este necesară pentru Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

mii lei pentru amenajare spaţii verzi 
în comuna Dagâţa, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
 

amenajarea unor spaţii verzi, în 
scop recreativ, dar şi pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor din comuna Dagâţa. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

138.  Anexa 3/23  
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune alocarea sumei de 560 
mii lei pentru realizarea de spaţii 
verzi în comuna Tansa, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţia este necesară pentru 
asigurarea spaţiului verde necesar, 
în scop recreativ şi pentru 
îmbunătăţirea calităţii 
mediului 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat - 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
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Deputat PDL Petru MOVILĂ ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

139.  Anexa 3/23  
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune alocarea sumei de  1056 
mii lei pentru realizarea unui parc în 
comuna Ţibana, judeţul Iaşi  
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Investiţia este necesară pentru  
îmbunătăţirea calităţii 
Mediului ce conduce la condiţii 
mai bune pentru o viaţă sănătoasă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat - 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

140.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării cu suma de 
523 mii lei pentru lucrări de 
amenajare spaţii verzi în comuna 

 
Obiectiv de investiţii cu impact 
social 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Bunuri şi servicii 
 

Ideciu de Jos, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

141.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării cu suma de 
770 mii lei pentru reabilitare drum 
comunal DC5, comuna Ideciu de 
Jos, judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

142.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 252 mii lei, 

 
Asigurarea spaţiului verde, cu scop 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Amenajare 
parc în localitatea Grindeni, judeţul 
Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

recreativ 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

143.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 500 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Amenajare 
spaţii verzi şi realizarea unui parc în 
localitatea Nadeş, judeţul Mureş”. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 

Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

144.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 600 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Proiect 
stopare alunecări de teren în 
Tăureni, judeţul Mureş”. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Urcan Florin – 

Reabilitarea şi protejarea zonelor 
afectate de calamităţile naturale 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

145.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 250 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Realizarea 

Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ 
 
Sursa de finanţare:  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Bunuri şi servicii 
 

unui parc în localitatea Miheşu de 
Câmpie, judeţul Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

146.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 120 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Platforma 
depozitare gunoi în localitatea 
Crăieşti, judeţul Mureş.” 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor de 
calitate şi reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi cel 
urban. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
 

147.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
pentru Programul naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
realizarea de spaţii verzi în localităţi, 
comuna Mihăieşu de Câmpie, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Urcan Florin – 
PDL 

Studiu de fezabilitate.  
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

148.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se alocă suma de 19 mii lei pentru 
canal menajer str. Păltiniş, 
municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

149.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

 
Se alocă suma de 290 mii lei pentru 
canal menajer str. Prof. V. 
Moldovan şi Băilor, municipiul 
Târnăveni, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Publice. 
 

150.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se alocă suma de 283 mii lei pentru 
canal menajer şi canal pluvial pe str. 
Industriei, municipiul Târnăveni, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

151.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se alocă suma de 270 mii lei pentru 
canal pluvial pe str. Râului, 1 
Decembrie 1918, municipiul 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Târnăveni, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

152.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se alocă suma de 138 mii lei pentru 
staţie de pompare ape pluviale 
pluviale pe str. Frumoasa, 
municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

153.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se alocă suma de 80 mii lei pentru 
canal menajer, str. 1 Decembrie 
1918, municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
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bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

154.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se alocă suma de 20 mii lei pentru 
construire parc de joacă pentru copii, 
în comuna Breaza, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Important pentru comunitatea 
locală. Obiectiv de investiţii 
important pentru comunitatea 
locală.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

155.  Anexa nr. 3/23/02 Se alocă suma de 186 mii lei pentru Obiectiv de investiţii important Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

sistem de spaţii verzi în oraşul Beica 
de Jos, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

156.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se alocă suma de 2941 mii lei pentru 
amenajare loc de îmbăiere, funcţiuni 
anexe şi lac de agrement în zona 
Lacului Tineretului, oraşul Sovata, 
Judeţul Mureş. 
 

Important pentru dezvoltarea 
turismului în zonă şi pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

dispoziţia Guvernului de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
 

157.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, cu suma de 
6.231.000 lei pentru executarea 
lucrărilor staţiei de epurare si 
colectoare canalizare menajera si 
extindere retea alimentare cu apa in 
localitatea Suletea, comuna Suletea 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Sergiu Vizitiu  
Senator: Marian Dan Mihai 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru fexecutare 
lucrărilor Statie de epurare si 
colectoare canalizare menajera si 
extindere retea alimentare cu apa in 
localitatea Suletea, comuna Suletea 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,pentru 
finanţarea staţiilor de epurare se 
pot aloca sume din Fondul 
pentru mediu. Analiza, 
selectarea, finanţarea, urmărirea 
şi controlul implementării 
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acestor proiecte făcându-se în 
conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicarea acestui act normativ 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

158.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
3.551.000 lei pentru executarea 
lucrarilor Modernizare drumuri 
satesti si strazi principale comuna 
Suletea 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru fexecutare 
lucrărilor Modernizare drumuri 
satesti si strazi principale comuna 
Suletea 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
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Senatului, 
Deputat PDL Sergiu Vizitiu  
Senator: Marian Dan Mihai 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

159.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
11.658.000 lei pentru executarea 
lucrarilor de modernizare reţele de 
iluminat public prin introducerea 
sistemului de iluminat 
neconvenţional solar. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Sergiu Vizitiu  
Senator: Marian Dan Mihai 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru executare 
lucrărilor în vederea modernizării 
reţele de iluminat public prin 
introducerea sistemului de iluminat 
neconvenţional solar. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

160.  Anexa 3/23  
 Ministerul 
Mediului si Schimbarilor Climatice 

Se propune suplimentarea 
bugetului astfel: 
-amenajare spaţii verzi şi locuri 
de joacă pentru copii com. 
Viişoara, jud. Cluj 
- valoare – 5.000.mii lei 
-amenajare dig râul Arieş, com. 
Viişoara, jud. Cluj 

Sursa de finanţare: 
 Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului; 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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- valoare – 500mii lei 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

161.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi si 
Schimbarilor Climatice  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 200 mii lei pentru 
construcţie parc în satul Gârbău, 
comuna Gârbău, jud. Cluj. 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
 Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
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Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

162.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de cc100 mii lei pentru 
modernizare spaţii verzi în 
comuna Ţaga, judeţul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
 Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului  
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
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ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

163.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
împădurirea a 85 hectare de 
teren degradat în comuna 
Bonţida, judeţul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
 Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului  
  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
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actelor normative date în 
aplicare. 
 

164.  Anexa 3/23, Capitol 5001, 
Grupa/Titlu 51, Articol 02, Alineat 
14 Programe multianuale de mediu 
şi gospodăria apelor 
Ministrul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice Anexa nr. 
3/23 cap. 5001, Grupa/Titlu 51, art. 
02 cu suma de 6000 mii lei pentru 
modernizarea spaţiilor verzi pentru 
crearea unui coridor verde de 
calitate în oraşul Negreşti Oaş, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului, se impune construirea de 
spaţii verzi în oraşul respectiv. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

165.  Anexa 3/23, Capitol 5001, 
Grupa/Titlu 51, Articol 02, Alineat 
14 Programe multianuale de mediu 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice Anexa nr. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului, se impune construirea de 
spaţii verzi în localitatea respectivă.

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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şi gospodăria apelor 
Ministrul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice 

3/23 cap. 5001, Grupa/Titlu 51, art. 
02 cu suma de 500 mii lei pentru 
modernizarea parcului, faza SF+PT, 
în comuna Raşca, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

166.  Anexa 3/23, Capitol 5001, 
Grupa/Titlu 51, Articol 02, Alineat 
14 Programe multianuale de mediu 
şi gospodăria apelor 
Ministrul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice Anexa nr. 
3/23 cap. 5001, Grupa/Titlu 51, art. 
02 cu suma de 1600 mii lei pentru 
amenajarea parcului în  comuna 
Bârsău, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului, se impune construirea de 
spaţii verzi în localitatea respectivă.
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

167.  Anexa 3/23, Capitol 5001, 
Grupa/Titlu 51, Articol 02, Alineat 
14 Programe multianuale de mediu 
şi gospodăria apelor 
Ministrul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice Anexa nr. 
3/23 cap. 5001, Grupa/Titlu 51, art. 
02 cu suma de 600 mii lei pentru 
amenajarea zonelor verzi din 
comuna Cehal, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului, se impune construirea de 
spaţii verzi în localitatea respectivă.
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
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Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

168.  Anexa 3/23, Capitol 5001, 
Grupa/Titlu 51, Articol 02, Alineat 
14 Programe multianuale de mediu 
şi gospodăria apelor 
Ministrul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice Anexa nr. 
3/23 cap. 5001, Grupa/Titlu 51, art. 
02 cu suma de 300 mii lei pentru 
reabilitarea parcului din curtea 
primăriei Craidorolţ, faza SF, în 
comuna Craidorolţ, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului, se impune construirea de 
spaţii verzi în localitatea respectivă.
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
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finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

169.  Anexa 3/23, Capitol 5001, 
Grupa/Titlu 51, Articol 02, Alineat 
14 Programe multianuale de mediu 
şi gospodăria apelor 
Ministrul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice Anexa nr. 
3/23 cap. 5001, Grupa/Titlu 51, art. 
02 cu suma de 300 mii lei pentru 
construirea unui pod peste râul Cata 
din comuna Valea Vinului din 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţia este începută, din anul 
2003 şi trebuie finalizată, deoarece 
în acestă zonă au avut loc frecvent 
inundaţii. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
 

170.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbării Climatice  
 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 329 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: Reconstrucţia 
ecologică a rezervaţiei naturale 
„Dumbrava Vadului- Poienile cu 
narcise” din Proiectul integrat 
privind realizarea infrastructurii de 
bază în comuna Şercaia, judeţul 

Comuna Şercaia trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. Obiectiv 
important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugerul Ministerului Mediului şi 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
Potrivit art.13 din OUG 
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Braşov 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Schimbării Climatice 
 

nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

171.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Corectarea torentilor(C.T)          
VL.BAITA , judetul Bihor- valoare 
2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Corectarea torentilor(C.T)          
VL.BAITA  
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

172.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

C.T ,VL.VARATEC , judetul Bihor 
valoare1.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

C.T ,VL.VARATEC  
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

173.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

C.T,VL.VARZARI judetul Bihor -
valoare 2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

C.T,VL.VARZARI 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

174.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

C.T,VL.CRISTIOR judetul Bihor 
valoare 1.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

C.T,VL.CRISTIOR,valoare 
1 mil Ron 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

175.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

C.T,VL.PAMPAR judetul Bihor  - 
valoare 2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

C.T,VL.PAMPAR 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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Deputat Laza-Matiuta Liviu unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

176.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

C.T,VL.SIGHISTEL judetul Bihor  
valoare 2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 

C.T,VL.SIGHISTEL 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

177.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

C.T,VL.GHIGHISENI judetul Bihor  
valoare 2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 

C.T,VL.GHIGHISENI 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 
. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

178.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

C.T,VL.CRISUL PIETROS, judetul 
Bihor  valoare 3.000 mii lei  
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

C.T,VL.CRISUL PIETROS 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

. privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

179.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 

C.T,VL.MEZIAD judetul Bihor 
valoare  
2.000 mii lei 

C.T,VL.MEZIAD 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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 Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

dispozitia Guvernului 
 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

180.  Anexa 3/23 C.T,VL.ROSIA judetul Bihor C.T,VL.ROSIA Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

valoare 
2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
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modificările ulterioare. 
181.  Anexa 3/23 

Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Deschidere drum auto- 
forestier(D.A.F) MEZIAD, judetul 
Bihor - valoare 1.500 mii lei 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Deschidere drum auto- 
forestier(D.A.F) MEZIAD 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
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Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

182.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

D.A.F BAITA, judetul Bihor valoare 
1.500 mii lei 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

D.A.F BAITA ,valoare 1,5 
milioane Ron 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
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Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

183.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

D.A.F JIVITA, judetul Bihor 
valoare 2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

D.A.F JIVITA,valoare 2 mili- 
oane Ron. 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

184.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Modernizare D.A.F GALBENA , 
judetul Bihor valoare 1.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Livi  

Modernizare D.A.F  
GALBENA  
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
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dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

185.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Modernizare D.A.F Valea Ponoare, 
judetul Bihor valoare 1.000 mii lei  
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Modernizare D.A.F Valea 
Ponoare 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

186.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Modernizare D.A.F VARA-TEC, 
judetul Bihor valoare 1.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Modernizare D.A.F VARA- 
TEC  
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

187.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Se propune alocarea  sumei de 
1.264,800 mii lei, pentru constructie 
platforma deseuri menajere. 
 Comuna Viisoara 
Judetul Teleorman. 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru constructia 
platformei de deseuri ,facand parte 
din proiectele  ce trebuiesc 
initiate/continuate  urgent in 
comuna Viisoara, in vederea 
dezvoltarii durabile a localitatii . 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
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urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ 

188.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  cofinanţare proiect 
Ministerul Mediului si Schimbarilor 
Climatice 
 în Comuna Ungheni, Jud. Argeş,  
 sistem de canalizare în Comuna 
Ungheni, Jud. Argeş, cu suma 
de 700 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece studiul 
de fezabilitate si proiectul au fost 
achitate. 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Publice. 
 

189.  Anexa 3/23/02   Ministerul 
Mediului si Schimbarilor Climatice 
– Grupa/Titlul 51 

Se aloca suma de 700 mii lei pentru 
obiectivul de investitii “ Construire 
dig pentru aparare de mal pe raul 
Trotus”, comuna Gura Vaii, judetul 
Bacau 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL Vreme 
Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat  

In fiecare an locuitorii comunei 
Gura Vaii se confrunta cu situatii 
periculoase din cauza neamenajarii 
raului Trotus. Efectuarea de 
investitii este deosebit de urgenta, 
fiind puse in pericol vieti omenesti 
si mai multe locuinte. Suma este 
necesara pentru realizarea lucrarilor 
de protectie a localitatii impotriva 
inundatiilor. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
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ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

190.  Anexa 3/23/02   Ministerul 
Mediului si Schimbarilor Climatice 
– Grupa/Titlul 51 

Se aloca suma de 3 750 mii lei 
pentru obiectivul de investitii “ 
Corectare torent paraul Corbului”, 
comuna Brusturoasa, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL Vreme 
Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

In fiecare an locuitorii comunei 
Brusturoasa se confrunta cu situatii 
periculoase din cauza neamenajarii 
paraului Corbului. Efectuarea de 
investitii este deosebit de urgenta, 
fiind puse in pericol vieti omenesti 
si mai multe locuinte.  
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

191.  Anexa 3/23/02   Ministerul 
Mediului si Schimbarilor Climatice 
– Grupa/Titlul 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice cu suma de 
75 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Taluz pe DC Corbasca 
Pct Pana ” din comuna Corbasca, 
judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL Vreme 
Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Investitia este necesara pentru 
realizarea lucrarilor de protectie a 
localitatii impotriva inundatiilor.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
foloseşte pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exterciţiului bugetar. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanţează şi lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor, 
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cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale se 
aprobă prin hotarâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritaţile administratiei 
publice locale 
 

192.  Anexa3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 

Se aloca suma de 100 mii lei pentru 
finantarea proiectului privind 
asigurarea securitatii cibernetice prin 
instalarea de filtre - servere de tip I 
si de tip II- (servere ce pot gestiona 
traficul de e-mail si internet ) 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 

Acest proiect va permite 
identificarea si protejarea atacurilor 
malitioase si furturilor de date din 
sistemele informatice ale 
Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice  
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
 

193.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 50 000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  
Lucrări de construcţie a Centrului 
Integrat de management a 

Obiectiv important pentru 
comunitatea regională şi naţională. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerul Mediului şi 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa nu este clară întrucât nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmează a fi 
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Deşeurilor, judeţul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Schimbărilor Climatice 
 

diminuat. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finanţează lucrările privind 
gestionarea deşeurilor. Analiza, 
selectarea, finanţarea, urmărirea 
şi controlul implementării 
acestor proiecte făcându-se în 
conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicarea acestui act normativ. 
 

194.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se solicita suma de 15.367 mii lei 
necesar Primariei Brasov pentru 
finalizarea lucrarilor la Gradina 
Zoologica. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Gheorghe Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Mediului deoarece Primaria Brasov 
nu dispune de resursele financiare 
necesare. In anul 2012 in urma 
rectificarii bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, implementarea şi 
realizarea proiectelor de 
investiţii în vederea atingerii 
standardelor necesare autorizării 
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grădinilor zoologice se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

195.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se solicita suma de 376 mii lei 
necesara Primariei Brasov in 
vederea finalizarii lucrarilor la 
parcul T Bradiceanu din Municipiul 
Brasov. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Gheorghe Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Mediului deoarece Primaria Brasov 
nu dispune de resursele financiare 
necesare. In anul 2012 in urma 
rectificarii bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

196.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se solicita suma de 239 mii lei 
necesara Primariei Brasov in 
vederea finalizarii lucrarilor la 
parcul Noua din Municipiul Brasov. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Gheorghe Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Mediului deoarece Primaria Brasov 
nu dispune de resursele financiare 
necesare. In anul 2012 in urma 
rectificarii bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
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a Guvernului. 
197.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 

si Schimbarilor Climatice 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice cu suma de 
8.600 mii lei pentru efectuarea unor 
lucrari de decolmatare a paraului 
Ogas, pe cursul din Bocsa Montana, 
cartier Magura, judetul Caras-
Severin, Oras Bocsa, 
Judeţul Caras-Severin 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in vedere 
necesitatea efectuarii unor lucrari 
pentru prevenirea inundatiilor. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

198.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
TITLUL VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 2500 
mii lei necesară obiectivului de 
investiţii reabilitare Grădină 
Zoologică Brăila, municipiul Brăila, 
judeţul Brăila 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, implementarea şi 
realizarea proiectelor de 
investiţii în vederea atingerii 
standardelor necesare autorizării 
grădinilor zoologice se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
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Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

199.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 5.000 mii lei pentru amenajare 
albie pâraie – baraje de protecţie pe 
maluri în Valea Viei şi Valea 
Muscelului – oraş Pătârlagele, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru evitarea de inundaţii care ar 
putea avea consecinţe grave este 
necesară amenajarea albiei 
pâraielor.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
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Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

200.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăută se alocă suma de 
5.000 mii lei pentru amenajarea 
spaţiilor verzi din oraşul Pătârlagele, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

201.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 100 mii lei pentru amenajarea de 
parcări rezidenţiale, locuri de joacă 
si parcuri în mun. Râmnicu Sărat, 
jud. Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea calităţii vieţii pentru 
localnicii din mun. Râmnicu Sărat. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
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mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

202.  Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Cod nou 935 
Fişa obiectivului: Punere în 
siguranţă a lucrărilor cu rol de 
apărare împotriva inundaţilor pe râul 
Ialomiţa şi afluenţii lui în zona 
Municipiului Urziceni, Judeţul 
Ialomiţa. Se redistribuie suma de 
10.000 mii lei prin diminuarea cu:  
- 5.000 mii lei a sumelor alocate în 
anul 2013 - anexa ameliorare în fond 
funciar şi forestier în silvicultură. 
- 5.000 mii lei a sumelor alocate în 
anul 2013 – anexa 3/23/29 – 
reconstrucţia ecologică pe terenuri 
degradate şi perdele forestiere. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 

Se solicită această sumă pentru 
realizarea acestui proiect deosebit 
de important, dat fiind că în anul 
2005, în timpul inundaţiilor pe 
râurile Ialomiţa şi Prahova, 
Comuna Bărbuleşti a fost inundată. 
De asemenea, Comuna Adâncata a 
fost parţial inundată. Investiţia este 
necesară pentru protecţia împotriva 
inundaţiilor pentru următoarele 
localităţi: Adâncata, Coşereni, 
Bărbuleşti, Urziceni, Borăneşti, 
Bărcăneşti, Axintele. 
 
Sursa de finanţare: redistribuire din 
sumele alocate Capitolului de 
investiţii la Ministerul Mediului  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanţează şi lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale se 
aprobă prin hotarâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
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Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

autoritaţile administratiei 
publice locale 
 

203.  Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
100 mii lei pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere în 
Comuna Sudiţi, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţie necesară pentru redarea 
în circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi 
protecţia antierozională a 
terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

204.  Anexa nr.3/23 Se propune suplimentarea bugetului Investiţie necesară pentru redarea Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Ministerului Mediului cu suma de 
100 mii lei pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere în 
Comuna Săveni, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

în circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi 
protecţia antierozională a 
terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

205.  Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
100 mii lei pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere 
Comuna Mărculeşti, judeţul Ialomiţa 

Investiţie necesară pentru redarea 
în circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi 
protecţia antierozională a 
terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
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Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

206.  Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
100 mii lei pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere în 
Comuna Cosâmbeşti, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Investiţie necesară pentru redarea 
în circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi 
protecţia antierozională a 
terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

207.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru extintere reţea 
canalizare si staţie de epurare în 
satele Stelnica si Maltezi, comuna 
Stelnica, jdueţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 

Pentru racordarea tuturor 
locuitorilor la reteaua de canalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

208.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru construcţie parc în 
comuna Gheorghe Doja judetul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

209.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru platforma ecologică 
pentru gunoaie în comuna Grindu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru aliniere la cerintele UE. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
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finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

210.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru achiziţionare containere 
pentru gunoaie in comuna Grindu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru colectarea deseurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

211.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 
16.970 mii lei pentru reabilitare dig 
de aparare împotriva inundaţiilor în 
municipiul Fetesti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

In fiecare an, datorita cresterii 
nivelului Dunarii, zeci de 
gospodarii sunt in pericol de a fi 
acoperite de apa. In fiecare an 
Autori:tatile centrale vorbesc 
despre necesitatea reabilitaroii si 
consolidarii digului, fara a finanta 
insa proiectul. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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Camera Deputaţilor şi Senat exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 
 

212.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 110 
mii lei pentru rerabilitare si 
extindere parc central în comuna 
Făcăeni, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

213.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 835 
mii lei pentru reabilitare parc în 
comuna Mihai Kokalniceanu judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 183 -

instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

214.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru refacerea rigolelor de 
colectare a apelor pluviale pe o 
lungime de 2 km în comuna Mihail 
Kogalniceanu judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii  

215.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
100 mii lei pentru Comuna Bucu, 
judeţul Ialomiţa. 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finanţează lucrările privind 
lucrărire destinate prevenirii, 
înlăturării şi/sau diminuării 
efectelor produse de fenomenele 
meteorologice periculoase la 
lucrările de gospodărire a apelor 
aferente obiectivelor din 
domeniul public al statului, 
precum şi pentru refacerea unor 
obiective importante de 
infrastructură rutieră şi 
feroviară, grav afectate de 
alunecări de teren care pot 
conduce la obturarea scurgerii 
cursurilor de apă; 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
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finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
 

216.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
100 mii lei pentru Comuna 
Cosâmbeşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţie necesară pentru redarea 
în circuitul productiv al terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi 
protecţia anti-erozională a 
terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finanţează lucrările privind 
lucrărire destinate prevenirii, 
înlăturării şi/sau diminuării 
efectelor produse de fenomenele 
meteorologice periculoase la 
lucrările de gospodărire a apelor 
aferente obiectivelor din 
domeniul public al statului, 
precum şi pentru refacerea unor 
obiective importante de 
infrastructură rutieră şi 
feroviară, grav afectate de 
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alunecări de teren care pot 
conduce la obturarea scurgerii 
cursurilor de apă; 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
 

217.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
90 mii lei pentru „Creare spaţii 
verzi” în comuna Muntenii Buzău, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru sănătatea populaţiei şi 
crearea unui spaţiu ambiental de 
calitate pentru traiul zilnic. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
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finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

218.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
741 mii lei pentru „Ansamblu zona 
verde comuna Jilavele” în comuna 
Jilavele, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru sănătatea populaţiei şi 
crearea unui spaţiu ambiental de 
calitate pentru traiul zilnic. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului.
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219.  Anexa nr.3/23/02 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
110 mii lei pentru finalizarea 
proiectului „Managementul integrat 
al deşeurilor menajere în loc. Dridu, 
Fierbinţi-Târg, Maia, Adâncata, 
Moldoveni, Brazii, Jilavele, 
Moviliţa, Sineşti, Rosiori şi 
Drăgoieşti” în comuna Jilavele, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si sistemele integrate 
de management al deşeurilor, 
cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei 
publice locale 
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220.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
200 mii lei pentru „Managementul 
integrat al deşeurilor în comunele 
Coşereni, Bărcăneşti, Axintele” în 
comuna Bărcăneşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si sistemele integrate 
de management al deşeurilor, 
cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei 
publice locale 
 

221.  Anexa nr.3/23/02 Se propune suplimentarea bugetului Pentru sănătatea populaţiei şi Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Ministerului Mediului cu suma de 
500 mii lei pentru „Amenajare parc 
comunal” în comuna Giurgeni, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

crearea unui spaţiu ambiental de 
calitate pentru traiul zilnic.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

222.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
300 mii lei pentru „Managementul 
integrat al deşeurilor” în comuna 
Axintele, judeţul Ialomiţa. 
 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si sistemele integrate 
de management al deşeurilor, 
cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei 
publice locale 
 

223.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
720 mii lei pentru „Construire 
platformă de compost pentru 
deşeurile provenite din zootehnie” în 
comuna Stelnica, judeţul Ialomiţa. 
 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 192 -

Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finanţează lucrările privind 
gestionarea deşeurilor. Analiza, 
selectarea, finanţarea, urmărirea 
şi controlul implementării 
acestor proiecte făcându-se în 
conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicarea acestui act normativ. 

224.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
50 mii lei pentru „Împădurirea 
terenurilor degradate din comuna 
Colelia” în comuna Colelia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 

Pentru recuperarea terenurilor 
degradate care au devenit 
inutilizabile pentru agricultură. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 193 -

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

225.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
1000 mii lei destinată obiectivul 
„Verificarea şi consolidarea digului 
de apărare împotriva inundaţiilor din 
comuna Giurgeni” către comuna 
Giurgeni, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru protejarea localitătii, 
populaţiei şi bunurilor împotriva 
inundaţiilor. Comuna are o 
vechime de sute de ani, este situată 
pe malul Dunării şi este frecvent 
inundată. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
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gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

226.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
500 mii lei pentru obiectivul 
„Construire dig protecţie pentru 
locuinţele din zona inundabilă” către 
comuna Stelnica, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Pentru protejarea localităţii, 
populaţiei şi bunurilor împotriva 
inundaţiilor. Comuna are o 
vechime de sute de ani, este situată 
pe malul Dunării şi este frecvent 
inundată. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
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Camera Deputaţilor şi Senat aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

227.  Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
300 mii lei destinată obiectivul 
„Amenajarea unei platforme de 
gunoi ecologice” către comuna 
Valea Ciorii, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 

Investiţie necesară pentru sănătatea 
populaţiei şi pentru protecţia 
mediului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si sistemele integrate 
de management al deşeurilor, 
cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei 
publice locale 
 

228.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitolul 5001 – Grupa 51 – art. 02 
– alin. 14 – Programe multianuale 
de mediu si gospodarire a apelor 

Alocarea sumei de 307 mii lei pentru 
realizarea de spatii verzi prin 
construire parc nou in com. 
Erbiceni, jud. Iasi 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Finalizarea obiectivului de 
investitii, proiect executat fizic 
75%, decontat 50% . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 

exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

229.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, 
Art 02, alin. 14 - Programe 
multianule de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 12.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reamenajare albie râu 
Siret, pe 
raza comunei Al. I. Cuza, judeţul 
Iaşi” 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma propusă spre alocare este 
necesară continuării obiectivului de 
investiţii cu impact asupra 
mediului, în vederea îmbunătăţirii 
infrastructurii de apă. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
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capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

230.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Proiect de îmbunătăţire 
a calităţii mediului, comuna Al. I. 
Cuza“, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Suma propusă este necesară pentru 
cofinanţarea acestui obiectiv nou de 
investiţii cu impact asupra 
mediului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 

Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

231.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Amenajare spaţii verzi 
în comuna Al. I. Cuza”, , judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Suma propusă este necesară 
cofinanţării unui obiectiv nou de 
investiţii cu impact asupra mediului 
în vederea amenajării unor spaţii de 
recreere pentru locuitorii din spaţiul 
rural. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 

exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

232.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 2.349 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii „Realizare parcuri în satele 
Mălăeşti, Sangeri, Bulbucani, 
Gropniţa”, comuna 
Gropniţa, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
demararea lucrărilor aferente 
acestui obiectiv nou de investiţii, în 
vederea îmbunătăţirii condiţiilor de 
mediu prin realizarea unor spaţii de 
recreere pentru locuitorii din spaţiul 
rural.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
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verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

233.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1.500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Amenajare scuar şi 
parcare în cartier Dancu, comuna 
Holboca”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
demararea lucrărilor de construcţie 
a acestui obiectiv nou de investiţii 
util pentru fluidizarea traficului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

234.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art. 02, alin. 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 100 mii lei în vederea finanţării 
obiectivului de investiţii “Amenajare 
spaţii verzi cu destinaţia parc de 
joacă pentru copii în oraşul Podu 
Iloaiei”, judeţul Iaşi. 

Realizarea acestui obiectiv nou de 
investiţii presupune asigurarea 
spaţiului verde într-o zonă intens 
poluată, necesară atât în scop 
recreativ cât şi în vederea 
îmbunătăţirii factorilor de mediu 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 

din localitate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

235.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1.324 mii lei în vederea finantării 
obiectivului de investiţii “Sistem 
ecologic de colectare selectivă şi 
transport deşeuri menajere în 
comuna Siretel”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea acestui obiectiv nou în 
vederea intăririi capacităţii 
sistemului integrat de management 
al deşeurilor în comuna Siretel. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

236.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1.000 mii lei în vederea finantării 
obiectivului de investiţii “Înfiinţarea 
unui Parc al Copiilor în oraşul Târgu 
Frumos”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 

Realizarea acestui obiectiv nou de 
investiţii presupune asigurarea 
spaţiului verde într-o zonă intens 
poluată, necesar atât în scop 
recreativ cât şi în vederea 
îmbunătăţirii factorilor de mediu 
din localitate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
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verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

237.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 20 mii lei în vederea finantării 
obiectivului “Înfiinţare parcuri de 
joacă pentru copii, în satele Rădeni 
şi Roscani, comuna Roscani”, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 

Realizarea acestui obiectiv nou de 
investiţii presupune asigurarea 
spaţiului verde într-o zonă intens 
poluată, fiind necesar atât în scop 
recreativ cât şi în vederea 
îmbunătăţirii factorilor de mediu 
din localitate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
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sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

238.  Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Alocarea sumei de 18.800 mii lei lei 
pentru acţiuni de ecologizare a 
procesului de reciclare a deşeurilor 
şi subproduselor plumboase, 
rezultate din obţinerea plumbului 
decuprat, pentru SC Romplumb S.A. 
Baia Mare, judeţul Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

SC Romplumb S.A. Baia Mare, 
judeţul Maramureş , nu mai este 
cuprinsă cu nici o alocaţie bugetară. 
Continuarea sprijinului bugetar 
pentru Romplumb în anul 2013 va 
asigura funcţionarea uzinei cu 
respectarea legislaţiei de mediu. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor, 
inclusiv a deşeurilor periculoase. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

239.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 9.000 mii lei pentru canalizare şi 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

apă, comuna Dumitreşti, jud 
Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi apă. 
 
Sursa de finanţare: bugetul MMSC 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

240.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 10 mii lei pentru amenajare parc 
în localitatea Dumitreşti, jud 
Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul MMSC 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
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finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

241.  Anexa nr.3/23/28 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Se aloca suma de 200 mii lei, pentru 
Infiintare si Reamenajare Parcuri in 
Municipiul Adjud, judetul Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL Florin 
SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
cofinantare proiect aferent 
Programului National de 
Imbunatatire a calitatii mediului 
prin realaizarea de spatii verzi in 
localitati. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul MMSC 
– programe de investiţii publice. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

242.  Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Se propune suplimentarea  bugetului 
pe anul 2013 cu suma de 50 mii lei , 
destinată finanţării proiectului 
denumit ”Înfiinţare perdele de 
protecţie pe o suprafaţa de 20 de 
hectare”  pentru Primăria Comunei  
Adâncata, judeţul Ialomiţa. 

Suma este necesară  pentru 
înfiinţării perdelelor forestiere de 
protecţie în jurul satelor Adâncata 
şi Patru Fraţi, sate care sunt 
afectate  de viscol. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

243.  Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
pe anul 2013 cu suma de 300 mii lei, 
destinată înfiinţării unei platforme 
ecologice pentru colectarea 
deşeurilor, pentru   Primăria 
Comunei Ciocarlia, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 

Suma este necesară construcţiei 
unei platforme ecologice de 
colectare a deşeurilor  care să 
corespundă condiţiilor de mediu 
prevazute de lege.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

244.  Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
pe anul 2013  cu suma de 15000 mii 
lei, destinată finanţării parţiale a 
obiectivului de investiţie denumit 
“Punerea în siguranţă a lucrărilor de 
apărare împotriva inundaţiilor pe 
Râul Ialomiţa şi afluienti în zona 
Municipiului Urziceni, Judetul 
Ialomiţa, etapa a II-a.”Valoarea 
totală inclusiv TVA a proiectului 
este de 22687,863 mii lei, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 

lucrările de punere în siguranta a 
digurilor de pe râurile Ialomiţa şi 
Prahova sunt de maxima 
importanta întru-cât vor apara 
împotriva inundaţiilor localitaţile: 
Adâncata, Patru-Fraţi, Moldoveni, 
Bărbuleşti, Coşereni, Urziceni, 
Borăneşti, Bărcăneşti, Axintele, 
Manasia, Broşteni, Alexeni, Ion 
Roată. Localităţile enumerate au 
fost afectate de inundaţii în anul 
2005. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

245.  Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1250 mii lei, obiectiv 
Staţie de tratare a apei în com. 
Grădiştea, satele Grădiştea, Cuneşti, 
Rasa şi Bogata 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Pentru siguranţa locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

246.  Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 300 mii lei obiectiv 
Modernizare parc sat Negoieşti, 
com, Şoldanu, jud. Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea înbunătăţirii calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi şi necesitatea amenajarea 
amenajării unui teren de sport 
sintetic şi a unor locuri de joacă 
pentru copii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
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instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

247.  Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Suplimentarea bugetului cu suma de 
500 mii lei pentru amenajare spaţiu 
verde, com Mînăstirea, jud. Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

În comuna Mînăstirea nu există 
spaţiu verde pentru recreere şi 
agrement. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
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finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

248.  Anexa 3/23   
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2 800 mii lei pentru  
lucrări de reabilitare reţea de apă 
şi canalizare în Municipiul Beiuş,  
jud. Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Pentru a asigura localnicilor  
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesară reabilitarea reţelei 
de apă şi canalizare în Municipiul 
Beiuş. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
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249.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii  

Se propune suplimentarea sumei  
prevazute pentru judetul Calarasi  
pentru obiectivul “Infiintare Parcul  
Prieteniei” in Municipiul Calarasi  
cu suma de 134.005 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

250.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii  

Se propune suplimentarea sumei  
prevazute pentru judetul Calarasi  
pentru obiectivul “Parc Sala  
Polivalenta” in Municipiul Calarasi  
cu suma de 3.500.000 mii lei. 
 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

dispoziţia Guvernului de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

251.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii  

Se propune suplimentarea sumei  
prevazute pentru judetul Calarasi  
pentru obiectivul “Parc pentru  
dezvoltare turistica si agrement  
Borcea” cu suma de 93.000.000  
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
 
  
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
 

252.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii  

Se propune suplimentarea sumei  
prevazute pentru judetul Calarasi  
pentru obiectivul “Protectie mal  
stang brat Borceacu” suma de  
8.380.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
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investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

253.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru  
reabilitarea si extinderea  
sistemului de alimentare cu apa  
potabila si introducerea  
sistemului de canalizare in  
comuna Manastirea, jud.  
Calarasi 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 

Continuare obiectiv de investitii.  
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
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Senat prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

254.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 5000 mii lei pentru  
extinderea sistemului de  
alimentare cu apa potabila si  
introducerea sistemului de  
canalizare in satele Coconi si  
Sutana din comuna Manastirea,  
jud. Calarasi 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Continuare obiectiv de investitii.  
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
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extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

255.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1500 mii lei pentru  
construire statie de epurare in  
comuna Manastirea, jud.  
Calarasi 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Continuare obiectiv de investitii.  
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 220 -

 
256.  Anexa nr. 3/23/02 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 400 mii lei pentru  
imbunatatirea si dezvoltarea  
infrastructurii legate de  
dezvoltarea si adaptarea  
agriculturii si silviculturii, comuna  
Ulmu, jud. Calarasi. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Obiectiv nou de investitii.  
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
 

257.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 996,826 mii lei pentru  
instalarea sistemelor de incalzire  
care utilizeaza energie  
regenerabila-panouri solarepompe 
de caldura, comuna  
Ciocanesti, jud. Calarasi. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 

Obiectiv nou de investitii.  
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu  
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
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Senatului,  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

258.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 5.000 mii lei pentru  
finantarea obiectivului  
reprezentând împădurirea  
terenurilor din jurul haldelor de  
steril din localitatea Moldova  
Nouă, judeţul Caraş Severin.   
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Se solicita admiterea  
amendamentului pentru a  
diminua efectul ca norii de nisip să 
ajungă în Republica Serbia, acestia 
ridicându-se în urma vânturilor 
puternice din zonă. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
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pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

259.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru  
finantarea obiectivului  
“Regularizarea Valea Mare si  
Bosneag la Moldova Noua, Judet  
Caras- Severin”, localitatea  
Moldova Nouă, judet Caras Severin. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
următoarele motive:   
Zidurile de sprijin acolo unde nu 
lipsesc cu desavarsire au o  
vechime de peste 70 de ani si in cea 
mai mare parte nu mai au fundatie, 
cresterea tonajului mijloacelor de 
transport pune in pericol 
stabilitatea carosabilului si a 
zidurilor de sprijin.  
Investitia este esalonata pe 3 ani si 
3 luni. Obiectiv nominalizat in 
H.G. nr. 806/10.08.2011 la pozitia 
nr.5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

260.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 

 Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Amenajare  
Parc Grădina Neamţului”,  
comuna Vedea, judeţul Giurgiu  

Necesitatea creării condiţiilor de 
agrement, îmbunătăţirea calităţii 
mediului.  
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
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cu suma de  880 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

dispoziţia Guvernului privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

261.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii,  
 

Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “ Amenajare Parc 
Comunal cu o suprafaţă de  
31 000 mp”, comuna Hotarele,  
judeţul Giurgiu cu suma de  410  
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Investiţie în derulare.  
Necesitatea creării condiţiilor de 
agrement, îmbunătăţirea calităţii 
mediului.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

262.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 

Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Amenajare  
spaţii verzi şi modernizare alei  
pietonale”, comuna Comana,  
judeţul Giurgiu cu suma de 410  
mii lei.  
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Investiţie în derulare.  
Necesitatea creării condiţiilor de 
agrement, îmbunătăţirea calităţii 
mediului.  
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
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mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

263.  Anexa nr.3/22 – Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.744 mii lei pentru 
construire ateliere mestesugaresti 
in localitatea Cilnic, judetul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

264.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Schimbarilor Climatice 
–- Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de  400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Aparari de maluri 
peste paraul Solont, sat Tarata 
Comuna Parjol,  Jud Bacau 
 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea lucrarilor de protectie a 
localitatii impotriva inundatiilor. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Guvernului de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finanţează lucrările privind 
lucrărire destinate prevenirii, 
înlăturării şi/sau diminuării 
efectelor produse de fenomenele 
meteorologice periculoase la 
lucrările de gospodărire a apelor 
aferente obiectivelor din 
domeniul public al statului, 
precum şi pentru refacerea unor 
obiective importante de 
infrastructură rutieră şi 
feroviară, grav afectate de 
alunecări de teren care pot 
conduce la obturarea scurgerii 
cursurilor de apă; 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
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normativ. 
265.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 

Mediului şi Schimbarilor Climatice 
–- Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de  500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Infiintare parc, comuna 
Rosiori, Sat Rosiori Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea gradului de 
civilizaţie in spaţiu rural, 
asigurarea unui mediu sanatos si 
creearea unui spatiu de recreere. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

266.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul cu suma de 5,016 mii 
lei, pentru regularizarea parâului 
Baleasa, loc. Salistea de Sus, jud. 
Maramureş 

Proiectul este în derulare, SF şi PT 
elaborate. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
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Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
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alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

267.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul cu suma de 346,08 mii 
euro, pentru apărări de mal la 
frontal de captare Valea Raoaia, 
com. Tg Lapus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Proiectul este finalizat în proporţie 
de 90%. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

268.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1209 mii lei,  pentru 
îmbunătăţirea calităţii mediului 
prin realizarea unui parc central 
din oraş Tg. Lapus, jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

 Proiectul este in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
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Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

269.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 8284mii lei,  pentru 
amenajări şi construirea de diguri 
de apărare râu Lapuş pentru 
apararea împotriva inundaţiilor pe 
sectoarele localitaţilor Baiut, Tg 
Lapus, Remetea, Chioarulu şi 
Lapusel,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

 Proiectul este in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

270.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 3932mii lei,  pentru 
instalarea sistemelor de încălzire 
care utilizează energie 
regenerabilă pentru amplasarea de 
centrale pe biomasa la 
următoarele unitati  din cadrul 
UAT: Primăria Pg, Lapus, Centru 
social multifuncţional, G.Sc. 
liceul Teoretic P. Rares, Spitalul 
Tg. Lapus,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

 Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

271.  Anexa nr. 3/23/02 Se propune suplimentarea bugetului  Sursa de Finanţare: Creşterea Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

cu suma de 1753 mii lei,  pentru 
imbunatăţire a calităţii mediului 
prin împădurirea terenurilor 
agricole degradate, com . Tg. 
Lapus  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare 

272.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1753 mii lei,  pentru 
imbunatăţire a calităţii mediului 
prin împădurirea a 36,11 ha 
pasune degradata, com. Tg. Lapus 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 

 Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare 

273.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 500 mii lei,  pentru 
program fond de mediu pentru 
trotuare şi biciclişti  in oraş Tg. 
Lapus  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 

 Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
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Senat finanţează şi programul de 
realizare a pistelor pentru 
biciclişti. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

274.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1500 mii lei,  pentru 
amenajari hidrotehnice pe Valea 
Handalului  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

 Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
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fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

275.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 10561 mii lei,  pentru 
asigurarea sustenabilităţii 
energetice a consumatorilor 
publici din com Farcasa, prin 
realizarea unei capacitaţi de 
producere a energiei electrice 
utilizând energia regenerabilă 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 

 Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
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Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare 

276.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 2000 mii lei,  pentru 
impaduriri din com Farcasa, prin 
realizarea unei capacitaţi de 
producere a energiei electrice 
utilizând energia regenerabilă 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

 Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
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aplicare 
277.  Anexa nr. 3/23/02 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 2779 mii lei,  pentru 
amenajare Valea Ciontului si 
Valea Goroneşii  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

 Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
 

278.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 638,272mii lei,  pentru 
lucrari pentru instalarea 
sistemului de incalzire care 
utilizează energie regenerabilă la 
instituţiile publice din Com. 
Oarta de Jos  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 

 Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
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Senat regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare 

279.  Anexa nr.3/23 - Ministerul 
Mediului si Schimbărilor 
Climatice 

Reabilitare DN 15 (Piatra Neamţ- 
Roman): de la kilometrul 0+00 – 
45+250, în valoare de 12.000 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţia: Îmbunătăţirea 
condiţiilor de circulaţie pe 
drumurile naţionale. Pe acest 
tronson nu s-au mai executat 
lucrări de modernizare de peste 25 
de ani; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2012 
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

280.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
250 mii lei pentru cofinanţarea 
reţelei  de colectare a apei uzate–
canalizare.  
Comuna Botiz,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cofinanţarea reţelei de colectare a 
apei uzate întrucât proiectul se 
desfăşoară prin programul A.D.I., 
din fonduri europene. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL – PAUL 
MARIA ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

281.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice Anexa cu 
suma de 615,53 mii lei pentru 
amenajarea de spaţii verzi în centrul 
comunei Micula. 
Comuna Micula,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL – PAUL 
MARIA ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru amenajarea 
spaţiilor verzi având în vedere 
derularea Programului Naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului 
prin realizare de spaţii verzi în 
localităţi, iar proiectul din 
localitatea Micula este depus la 
Minister din anul 2009.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
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Camera Deputaţilor şi Senat  verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

282.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului cu suma de 293 mii lei 
pentru realizarea de spaţii verzi. 
Comuna Tarna Mare,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL – PAUL 
MARIA ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
spaţiilor verzi având în vedere că 
investiţia începută în anul 2011 este 
realizată în proporţie de 30% şi 
necesită fonduri pentru finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
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sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

283.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului  cu suma de 3.000 mii 
lei pentru amenajarea pârâului Tarna 
Mare, etapa a II-a. 
Comuna Tarna Mare,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL – PAUL 
MARIA ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru amenajarea 
pârâului Tarna Mare, etapa a II-a, 
având în vedere că în prima etapă 
s-a realizat 50% din necesarul de 
lucrări şi există în continuare,  pe 
cursul pârâului Tarna Mare, zone 
cu risc major de inundaţii.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finanţează lucrările privind 
lucrărire destinate prevenirii, 
înlăturării şi/sau diminuării 
efectelor produse de fenomenele 
meteorologice periculoase la 
lucrările de gospodărire a apelor 
aferente obiectivelor din 
domeniul public al statului, 
precum şi pentru refacerea unor 
obiective importante de 
infrastructură rutieră şi 
feroviară, grav afectate de 
alunecări de teren care pot 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 243 -

conduce la obturarea scurgerii 
cursurilor de apă; 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

284.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului cu suma de . 650.000  
mii lei pentru introducerea de 
programe tip „Rabla” pentru parcul 
naval. 
Oraş Bucureşti 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL – PAUL 
MARIA ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
efectul pozitiv asupra reînnoirii 
parcului naval şi relansarea creşterii 
economice. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finanţează Programul de 
stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional şi rogramul de 
stimulare a înnoirii Parcului 
naţional de tractoare şi maşini 
agricole autopropulsate.  
Administraţia Fondului pentru 
Mediu fiind instituţie publică 
finanţată integral din venituri 
proprii, în conformitate cu art. 9 
din OUG 196/2005. 

285.  Anexa nr. 3/23/02 Suplimentarea bugetului Se solicită această sumă pentru Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
75 mii lei. 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,   Deputat PDL- Cezar 
PREDA si Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 

cofinanţare proiect Sistem Zone 
Verzi, com. Cozieni, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

286.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
100 mii lei. 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Se solicită această sumă pentru 
cofinanţare proiect Sistem Zone 
Verzi, com. Panatau, jud. Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,   Deputat PDL- Cezar 
PREDA si Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 
 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

287.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
4000 mii lei. 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,   Deputat PDL- Cezar 
PREDA si Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputatilor si 

Se solicită această sumă pentru 
cofinanţare proiect apă – canal, 
com. Mărăcineni, jud. Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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Senat exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

288.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
5410,200 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii "Sistem 
centralizat de canalizare " în comuna 
Giurgiţa", judeţul Dolj 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL din 
Senat şi Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii prin 
asigurarea condiţiilor elementare de 
trai. 
Obiectivul de investiţii este în fază 
de licitaţie.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului sau bugetul 
Min. Mediului - realocări de pe alte 
proiecte. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

289.   
Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se solicită suplimentarea bugetului 
cu suma de 4.500.000 lei pentru 
regularizarea Râului Lotru pe intreg 
teritoriul localitatii Voineasa 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
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fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

290.  Anexa 3/23/02  
Ministerul 
Mediului şi Schimbarilor Climatice 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Decolmatare zona Romaneşti, 
com. Roşiile judeţul Vâlcea 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Grupurile Parlamentare 
PDL Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii  
Sumele sunt necesare 
pentruimbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 249 -

şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

291.  Anexa 3/23/02  
 Ministerul 
Mediului şi Schimbărior 
Climatice–- 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 10000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Amenajare 
râu Luncavăţ Oteşani – 
Cârstăneşti judeţul Vâlcea 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
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administraţiei publice,  
Programe multianule 
de mediu şi gospodărire a 
apelor 

Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Grupurile Parlamentare 
PDL Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
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alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

292.  Anexa 3/23/02  
 Ministerul 
Mediului şi Schimbărior Climatice  
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1200 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Consolidare (alunecări terenuri) 
com. Fârtăţeşti judeţul Vâlcea 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Grupurile Parlamentare 
PDL Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

293.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 50 mii lei pentru 
obiectivul de investitii „Amenajare 
parau Valea Boului pentru apărare 
împotriva inundaţiilor a satului 
Toflea, comuna Brăhăşeşti, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

In fiecarea an locuitorii comunei 
Brăhăseşti se confruntp cu situaţii 
periculoase din cauza neamenajării 
pârâului Valea Boului. Efectuarea 
investiţiei este deosebit de urgentă 
fiind puse în pericol vieţi omeneşti 
şi mai multe locuinţe. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
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capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

294.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 2000 mii lei pentru 
obiectivul de investitii 
„Regularizarea şi decolmatarea 
pârâului Suhu”, comuna Pechea, 
Judeţul Galaţi” 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Aprobarea amendamentului este 
necesară deoarece proiectul a fost 
aprobat de Consiliul local care a 
obţinut si cofinanţare din fonduri 
europene. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Guvernului Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
 

295.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 50 mii lei pentru 
obiectivul de investitii „Amenajare 
parau Tampa pentru aparare 
impotriva inundatiilor a comunei 
Tepu, Judetul Galati”. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Efectuarea investiţiei este deosebit 
de urgentă fiind puse in pericol 
vieţi omeneşti şi mai multe 
locuinţe. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
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ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

296.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 799 mii lei pentru 
obiectivul „Completare a sistemelor 
clasice de incălzire cu sistem care 
utilizează energie geotermală 
aferente: Şcoala gimnazială Tudor 
Pamfile, cu clasele I- VIII str. Ştefan 
cel Mare, nr. 183”, Comuna Tepu, 
judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Modernizarea este necesară pentu a 
oferi condiţii decente de pregătire 
elevilor, îmbunătăţind în plus şi 
factorii de mediu din localitate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 257 -

urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare 

297.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 4.745 mii lei pentru obiectivul 
„Sistem ecologic de Gestionare 
Economică a Deşeurilor”, Comuna 
Nicoreşti, judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Amendamentul este necesar pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii, 
sistemul ecologic e gestionare al 
deşeurilor fiind absolut necesar 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finanţează lucrările privind 
gestionarea deşeurilor. Analiza, 
selectarea, finanţarea, urmărirea 
şi controlul implementării 
acestor proiecte făcându-se în 
conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicarea acestui act normativ 

298.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului Se alocă suma de 50 mii lei pentru In fiecarea an locuitorii comunei Propunem respingerea 
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şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

obiectivul de investitii „Amenajare 
parau Valea Boului pentru apărare 
împotriva inundaţiilor a satului 
Toflea, comuna Brăhăşeşti, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER,  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Brăhăseşti se confruntp cu situaţii 
periculoase din cauza neamenajării 
pârâului Valea Boului. Efectuarea 
investiţiei este deosebit de urgentă 
fiind puse în pericol vieţi omeneşti 
şi mai multe locuinţe. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
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investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

299.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 2000 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii 
„Regularizarea şi decolmatarea 
pârâului Suhu”, comuna Pechea, 
Judetul Galati” 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Aprobarea amendamentului este 
necesară deoarece proiectul a fost 
aprobat de Consiliul local care a 
obţinut şi cofinanţare din fonduri 
europene. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
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fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

300.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 50 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Amenajare pârâu Tampa 
pentru aparare împotriva inundaţiilor 
a comunei Tepu, Judetul Galati”. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Efectuarea investiţiei este deosebit 
de urgentă fiind puse in pericol 
vieţi omeneşti şi mai multe 
locuinţe. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
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Camera Deputaţilor şi Senat lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

301.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 799 mii lei pentru 
obiectivul „Completare a sistemelor 
clasice de încâlzire cu sistem care 
utilizeazi energie geotermali 
aferente: şcoala gimnazială Tudor 
Pamfile, cu clasele I- VIII str. Stefan 
cel Mare, nr. 183”, Comuna Tepu, 

Modernizarea este necesară pentu a 
oferi condiţii decente de pregătire 
elevilor, îmbunătăţind în plus şi 
factorii de mediu din localitate. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare 

302.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 4.745 mii lei pentru obiectivul 
„Sistem ecologic de Gestionare 
Economică a Deşeurilor”, Comuna 
Nicoreşti, judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 

Amendamentul este necesar pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii, 
sistemul ecologic e gestionare al 
deşeurilor fiind absolut necesar 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ 

303.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice  

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la Cap. 5004, grupa 70, 
Cheltuieli de Capital, alin 01, 
Construcţii cu suma de 1.000.000 
mii lei pentru demararea lucrărilor 
de construire a CANALULUI 
SIRET-BĂRĂGAN. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizarea Canalului SIRET-
BĂRĂGAN ar contribui la irigarea 
a cca. 700.000 hectare de teren 
arabil, reducând foarte mult 
costurile privind aprovizionarea cu 
apă a suprafeţelor. 
 
 
 
Sursa de finanţare:creşterea 
veniturilor bugetare prin 
eficientizarea colectării veniturilor 
fiscale şi nefiscale 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
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“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

304.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 595 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Finalizare 
canalizare şi staţie de epurare în 
localitatea Cheţani, judeţul Mureş.” 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Necesitatea finalizării reţelei de 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai în mediu rural.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

305.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii publice cu suma de 7.379 
mii lei, prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit: 
„Extinderea reţelei de apă potabilă 
în localitatea Grindeni, judeţul 
Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 

Necesitatea dezvoltării reţelei de 
apă pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de locuire în mediu rural.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
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Senat programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

306.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii publice cu suma de 5.492 
mii lei, prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit: 
„Canalizare şi staţie de epurare în 
localitatea Grindeni, judeţul Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai în mediu rural.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
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extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

307.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 252 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Amenajare 
parc în localitatea Grindeni, judeţul 
Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

308.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului Se suplimentează programul de Modernizarea zonelor rurale prin Propunem respingerea 
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şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

investiţii cu suma de 15.000 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Introducere 
apă şi canalizare în comuna 
Coroisanmartin (Coroi, Odrihei, 
Siomus). judeţul Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor de 
calitate şi reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi cel 
urban. teritoriului şi protecţia 
mediului a Senatului 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

309.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 3.800 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Reţea 
alimentare apă Zagar, judeţul 
Mureş” 
 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor de 
calitate şi reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi cel 
urban.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

310.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 3.500 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Construcţie 
sistem de alimentare cu apă în 
comuna Adamuş, judeţul Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor de 
calitate şi reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi cel 
urban.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

311.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 10.000 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Construcţie 
sistem de canalizare în comuna 
Adamuş, judeţul Mureş”. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor de 
calitate şi reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi cel 
urban.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

312.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 500 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Amenajare 
spaţii verzi şi realizarea unui parc în 
localitatea Nadeş, judeţul Mureş”. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ.   
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
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acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

313.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 600 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Proiect 
stopare alunecări de teren în 
Tăureni, judeţul Mureş”. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Reabilitarea şi protejarea zonelor 
afectate de calamităţile naturale.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finanţează lucrările privind 
lucrărire destinate prevenirii, 
înlăturării şi/sau diminuării 
efectelor produse de fenomenele 
meteorologice periculoase la 
lucrările de gospodărire a apelor 
aferente obiectivelor din 
domeniul public al statului, 
precum şi pentru refacerea unor 
obiective importante de 
infrastructură rutieră şi 
feroviară, grav afectate de 
alunecări de teren care pot 
conduce la obturarea scurgerii 
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cursurilor de apă; 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ 

314.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 250 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Realizarea 
unui parc în localitatea Miheşu de 
Câmpie, judeţul Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
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sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

315.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 320 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Finalizare 
proiect canalizare satul Văleni, 
judeţul Mureş .” 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Necesitatea finalizării reţelei de 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai în mediu rural.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

316.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 120 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor de 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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de investiţii denumit: „Platforma 
depozitare gunoi în localitatea 
Crăieşti, judeţul Mureş.” 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

calitate şi reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi cel 
urban. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia  

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ 

317.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
pentru Programul naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
realizarea de spaţii verzi în localităţi, 
comuna Mihăieşu de Câmpie, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Studiu de fezabilitate.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

318.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 7600 mii lei pentru 
înfiinţarea reţelei de canalizare, 
comuna Hodac, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Studiu de fezabilitate depus la 
Ministerul Mediului. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
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aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

319.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 19 mii lei pentru 
canal menajer str. Păltiniş, 
municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
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investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

320.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 290 mii lei pentru 
canal menajer str. Prof. V. 
Moldovan şi Băilor, municipiul 
Târnăveni, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
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321.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 283 mii lei pentru 
canal menajer şi canal pluvial pe str. 
Industriei, municipiul Târnăveni, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

322.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 270 mii lei pentru 
canal pluvial pe str. Râului, 1 
Decembrie 1918, municipiul 
Târnăveni, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

323.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 138 mii lei pentru 
staţie de pompare ape pluviale 
pluviale pe str. Frumoasa, 
municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

324.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 80 mii lei pentru 
canal menajer, str. 1 Decembrie 
1918, municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
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gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

325.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 20 mii lei pentru 
construire parc de joacă pentru copii, 
în comuna Breaza, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Important pentru comunitatea 
locală. Obiectiv de investiţii 
important pentru comunitatea 
locală.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
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sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

326.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 186 mii lei pentru 
sistem de spaţii verzi în oraşul Beica 
de Jos, Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

327.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 2941 mii lei pentru 
amenajare loc de îmbăiere, funcţiuni 
anexe şi lac de agrement în zona 

Important pentru dezvoltarea 
turismului în zonă şi pentru 
comunitatea locală. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Lacului Tineretului, oraşul Sovata, 
Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

328.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
200 mii lei pentru împrejmuirea 
pădurii Rediu în suprafaţă de 18 Ha, 
comuna Ipoteşti, judeţul Suceava.  
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru oprirea 
furtului de material lemnos din 
zona împădurită. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
329.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 

şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
128 mii lei referitoare la cota de 
contribuţie a comunei Ipoteşti la 
cofinanţarea proiectului “Sistem de 
Management Integrat al deşeurilor în 
judeţul Suceava” 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
obiectivului şi pentru buna 
desfăşurare a proiectului.  
 
  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si sistemele integrate 
de management al deşeurilor, 
cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei 
publice locale 

330.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Propunem respingerea 
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şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
50 mii lei pentru amenajarea unui 
spaţiu verde în cadrul Centrului 
Social şi împrejmuirea acestuia, din 
comuna Mitocu Dragomirnei, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului 

amendamentului. Menţionăm că 
Centrul Social din comuna Mitocu 
Dragomirnei, judeţul Suceava 
desfăşoară activităţi pentru 
persoanele cu nevoi speciale.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

331.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
100 mii lei pentru amenajarea 
ţarcurilor pentru deşeurile menajere 
şi achiziţionarea de eurocontainere, 
judeţul Suceava..  

Se solicită admiterea 
amendamentului datorită 
importanţei pe care o are proiectul 
asupra mediului înconjurător. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
 

332.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
50 mii lei pentru plantarea unei 
suprafeţe de 2 Ha de vegetaţie 
forestieră în oraşul Salcea, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru prevenirea 
pericolului alunecărilor de teren şi 
pentru a soluţiona cererile 
cetăţenilor. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

333.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
6.000 mii lei pentru amenajarea de 
diguri şi regularizarea râului 
Suceava pe raza Municipiului 
Suceava, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
şi că proiectul deserveşte unui 
număr mare de locuitori. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
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Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

334.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
5.000 mii lei pentru amenajarea de 
diguri şi regularizarea ape pe 15 km 
în localitatea Soloneţ, comuna 
Pârteşti , judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
şi că proiectul deserveşte unui 
număr mare de locuitori. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, lucrările de apărare 
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împotriva inundaţiilor se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

335.  Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
38.020,4 mii lei pentru obligaţii de 
plată pentru furnizorii de bunuri, 
servicii şi lucrări înregistrate 
conform OUG 61/2012 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru a se putea 
achita arierate către firmele care au 
executat lucrări, în special pentru 
eliminarea efectelor provocate de 
inundaţii. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
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Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

336.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei 
pentru finanţarea proiectului de 
amenajare a parcului şi 
colonadei din Oraşul Buziaş, 
judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,   
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Recuperarea prestigiului de 
altădată al staţiunii turistice Buziaş. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

337.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se solicita suma de 15.367 mii lei 
necesar Primariei Brasov pentru 
finalizarea lucrarilor la Gradina 
Zoologica. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Gheorghe Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Mediului deoarece Primaria Brasov 
nu dispune de resursele financiare 
necesare. In anul 2012 in urma 
rectificarii bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, implementarea şi 
realizarea proiectelor de 
investiţii în vederea atingerii 
standardelor necesare autorizării 
grădinilor zoologice se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 
 

338.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se solicita suma de 376 mii lei 
necesara Primariei Brasov in 
vederea finalizarii lucrarilor la 
parcul T Bradiceanu din Municipiul 
Brasov. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Gheorghe Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Mediului deoarece Primaria Brasov 
nu dispune de resursele financiare 
necesare. In anul 2012 in urma 
rectificarii bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

339.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se solicita suma de 239 mii lei 
necesara Primariei Brasov in 
vederea finalizarii lucrarilor la 
parcul Noua din Municipiul Brasov. 
 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Mediului deoarece Primaria Brasov 
nu dispune de resursele financiare 
necesare. In anul 2012 in urma 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
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Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, 
Deputat PDL Gheorghe Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

rectificarii bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ 

articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

340.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 2.200mii  lei pentru 
”Reabilitare Paraul Valcului”. Loc. 
Măcin, jud. Tulcea  
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat PDL Gudu 
Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Sursa de finanţare: 
.Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finanţează lucrările privind 
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lucrărire destinate prevenirii, 
înlăturării şi/sau diminuării 
efectelor produse de fenomenele 
meteorologice periculoase la 
lucrările de gospodărire a apelor 
aferente obiectivelor din 
domeniul public al statului, 
precum şi pentru refacerea unor 
obiective importante de 
infrastructură rutieră şi 
feroviară, grav afectate de 
alunecări de teren care pot 
conduce la obturarea scurgerii 
cursurilor de apă; 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

341.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

   Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 700.mii lei 
pentru ”Reabilitare canal ape 
pluviale str.Pontonieri”, loc. Măcin, 
jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 

Sursa de finanţare: 
.Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat PDL Gudu 
Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

342.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

  Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de   35.mii lei 
pentru”Impadurire in zona statie de 
transfer deseuri Macin”, loc Măcin, 
jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat PDL Gudu 
Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
.Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
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finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

343.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

   Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma d 1.000 mii lei 
pentru ”Reabilitare zona picnic 
Culmea Pricopanului, loc Măcin, 
jud.Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat PDL Gudu 
Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
.Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
 

344.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

  Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.000.mii lei 
pentru Suprainaltare si consolidarea 
digului de aparare al orasului 

Sursa de finanţare: 
.Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Macin,jud.Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL Gudu 
Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

345.  Anexa 3/23  Se propune suplimentarea bugetului Sursa de finanţare: Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice  

cu suma de 1666 mii lei pentru 
construire dig intravilan de protectie 
pentru loc.Zebil, jud. Tulcea  
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat PDL Gudu 
Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

.Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
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prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

346.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 385,43 mii  lei  pentru 
sistem de gestionare selectiva a 
deseurilor in loc.Luncavita, jud. 
Tulcea  
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat PDL Gudu 
Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
.Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si sistemele integrate 
de management al deşeurilor, 
cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei 
publice locale 
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347.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 1.998.400 lei 
pentru proiectul “Sistem de 
încălzire, preparare apă caldă 
menajeră cu pompe de căldură 
folosind ca energie primară, energie 
regenerabilă extrasă din sol prin 
intermediul apei freatice şi panouri 
solare termice la clădirea şi sala de 
sport a Grupului Şcolar Industrial 
Minier Lupeni şi Şcoala Generală 
Nr. 2 + 
Sala de Sport din Municipiul 
Lupeni, jud. Hunedoara”. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

Proiectul este depus la 
Administraţia Fondului de 
Mediu, contribuţia primăriei 
municipiului Lupeni este de 
499.600 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind d Sursa de 
finanţare: 
Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare 

348.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 1.500.000 lei 
pentru proiectul „Construire parc 
zona monument Lupeni 29” B-ul. 
T. Vladimirescu, municipiul 
Lupeni, jud. Hunedoara 
 

Proiectul este depus la 
Administraţia Fondului de 
Mediu, contribuţia primăriei 
municipiului Lupeni este de 
519.245 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 2.019.245 lei. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

349.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 263.000 lei 
pentru proiectul Regularizare 
Valea Mare din satul Bărăştii 
Haţegului, Pârâul Bodiceasa din 
satul Săcel şi Valea lui Pârvu din 
satul Ciopeia, comuna 
Sîntămăria-Orlea, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Ca urmare a viiturilor şi 
revărsărilor torenţilor din anii 
2005 şi 2006, Valea Mare, 
Pârâul Bodiceasa şi Valea lui 
Pârvu au afectat grav locuinţe şi 
terenuri agricole. Ca urmare 
fiind necesare lucrări de 
refacere şi regularizare, acestea 
au fost demarate şi executate în 
proporţie de 54%; pentru 
finalizarea acestor lucrări este 
urgent nevoie de suma de 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

263.000 sumă pe care bugetul 
local nu o poate acoperi. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

350.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 1.200.000 lei 
pentru regularizare Canalul Morii, 
municipiul Orăştie, judeţuil 

Această lucrare necesită fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
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economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

351.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 618.398 lei 
pentru amenajarea unui parc nou 
in localitatea Paclisa, comuna 
Toteşti, jud. Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Pentru cresterea calitatii vietii 
oamenilor pe plan ecologic 
ambiental si social este necesar 
amenajarea unui parc în 
localitatea Paclisa. 
Dosarul cererii de finantare a 
fost depus la Ministerul Mediului 
cu Nr. de inregistrare 
49291/06.10.2009. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 
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352.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru amenajarea Parcului 
Băcia, comuna Băcia, judeţul 
Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Proiect depus in 2007 şi 2008. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

353.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 4.000.000 lei 
pentru proiectul Managementul 
Integrat al Deşeurilor în Valea 
Jiului, Lupeni, judeţul 
Hunedoara 
 

Proiect în curs de realizare în 
parteneriat cu localităţile din 
Valea Jiului şi Consiliul 
Judeţean. Contribuţia primăriei 
la acest proiect este de 80.000 
lei. Sursa de finanţare: 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si sistemele integrate 
de management al deşeurilor, 
cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei 
publice locale 

354.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 418.664 lei 
pentru proiectul realizarea de 
spatii verzi in localitatea Mintia, 
comuna Vetel, jud. Hunedoara”. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Proiect depus la Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

355.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 2.394.000 lei 
pentru proiectul ” Extindere 
alimentare cu energie electrica in 
localitatile: Vetel, Mintia, Lesnic, 
Muncelu Mic, judetul Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 

Proiect depus la Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
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Senat Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

356.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 1.221.241,00 
lei pentru regularizare parau 
Pricaz, comuna Turdas, judetul 
Hunedoara”. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Exista studiu de fezabilitate. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
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cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

357.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 157.916,00 lei 
pentru regularizarea vaii 
Calimani, localitatea Spini, 
comuna Turdas, judetul 
Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Exista studiu de fezabilitate. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
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Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

358.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 658.332,00 lei 
pentru devierea apelor pluviale 
din amonte de satul Pricaz, 
comuna Turdas, judetul 
Hunedoara”. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 

Exista studiu de fezabilitate. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

359.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 296.684,00 lei 
pentru devierea apelor pluviale 
de pe raza localitatii Rapas, 

Exista studiu de fezabilitate. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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comuna Turdas, judetul 
Hunedoara”. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Guvernului avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
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economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

360.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 500.000,00 lei 
pentru realizare zone verzi si 
parcuri, comuna Turdas, judetul 
Hunedoara” 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Exista studiu de fezabilitate. 
Programul national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin amenajarea de spatii verzi 
in localitati. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
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361.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru modernizare Gradina 
Zoologica Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Venituri bugetare insuficiente. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, implementarea şi 
realizarea proiectelor de 
investiţii în vederea atingerii 
standardelor necesare autorizării 
grădinilor zoologice se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 316 -

Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

362.  Anexa nr. 3/23 
 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 

Se propune majorarea cu 
6.463.086,086 lei Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„PRIORITATI STRATEGICE PE 
TERMEN MEDIU” pentru Lucrări 
de prevenire a calamităţilor pe răul 
Dămuc şi pe afluenţii acestuia, 
comuna Dămuc, judeţul Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Deputat Marian Enache 

Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

363.  Anexa nr. 3/23 
 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 

Se propune majorarea cu 
3.183,880,00 Ron a sumei prevazută 
în buget pentru „POLITICA IN 
DOMENIUL INVESTITIILOR 
PUBLICE” pentru  Lucrări de 
corectare torent Pr. Crucii, în 
vederea prevenirii inundaţiilor în 
comuna Farcasa, judetul Neamţ 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Deputat Marian Enache 

Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
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prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

364.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul cu suma de 5,016 mii 
lei, pentru regularizarea parâului 
Baleasa, loc. Salistea de Sus, jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Proiectul este în derulare, SF şi PT 
elaborate. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 319 -

autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

365.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul cu suma de 346,08 mii 
euro, pentru apărări de mal la 
frontal de captare Valea Raoaia, 
com. Tg Lapus, jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Proiectul este finalizat în proporţie 
de 90%. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

366.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1209 mii lei,  pentru 
îmbunătăţirea calităţii mediului 
prin realizarea unui parc central 
din oraş Tg. Lapus, jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

 Proiectul este in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
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a Guvernului. 
367.  Anexa nr. 3/23/02 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 8284 mii lei,  pentru 
amenajări şi construirea de diguri 
de apărare râu Lapuş pentru 
apararea împotriva inundaţiilor pe 
sectoarele localitaţilor Baiut, Tg 
Lapus, Remetea, Chioarulu şi 
Lapusel,  jud. Maramureş 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

 Proiectul este in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
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climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

368.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 3932 mii lei,  pentru 
instalarea sistemelor de încălzire 
care utilizează energie 
regenerabilă pentru amplasarea de 
centrale pe biomasa la 
următoarele unitati  din cadrul 
UAT: Primăria Pg, Lapus, Centru 
social multifuncţional, G.Sc. 
liceul Teoretic P. Rares, Spitalul 
Tg. Lapus,  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

 Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

369.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1753 mii lei,  pentru 
imbunatăţire a calităţii mediului 
prin împădurirea terenurilor 

Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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agricole degradate, com . Tg. 
Lapus  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

 
 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

370.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1753 mii lei,  pentru 
imbunatăţire a calităţii mediului 
prin împădurirea a 36,11 ha 
pasune degradata, com. Tg. Lapus 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

371.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 500 mii lei,  pentru 
program fond de mediu pentru 
trotuare şi biciclişti  in oraş Tg. 
Lapus  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

 Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
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finanţează şi programul de 
realizare a pistelor pentru 
biciclişti. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare.  

372.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1500 mii lei,  pentru 
amenajari hidrotehnice pe Valea 
Handalului  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

 Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
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investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

373.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 10561 mii lei,  pentru 
asigurarea sustenabilităţii 
energetice a consumatorilor 
publici din com Farcasa, prin 
realizarea unei capacitaţi de 
producere a energiei electrice 
utilizând energia regenerabilă 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 

 Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare.  

374.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 2000 mii lei,  pentru 
impaduriri din com Farcasa, prin 
realizarea unei capacitaţi de 
producere a energiei electrice 
utilizând energia regenerabilă 
jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 

Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
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Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare.  

375.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 2779 mii lei,  pentru 
amenajare Valea Ciontului si 
Valea Goroneşii  jud. Maramureş 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

 Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
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acestor obiective de investiţii   
376.  Anexa nr. 3/23/02 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 638,272mii lei,  pentru 
lucrari pentru instalarea 
sistemului de incalzire care 
utilizează energie regenerabilă la 
instituţiile publice din Com. 
Oarta de Jos  jud. Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului, Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

 Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
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aplicare.  
377.  Anexa 3/23 - Ministerul Mediului 

si Schimbarilor Climatice 
Se propune alocarea sumei de  
12. 703. 373 lei pentru sistemul de 
canalizare in comuna Falcoiu, satele 
Falcoiu si Cioroiu,  jud. Olt. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Deputat PP-DD Dumitru Niculescu 
Grupul Parlamentar al PP-DD 

Suma este necesara pentru  
modernizarea comunei si crearea 
unui sistem civilizat si sanatos prin  
care sa se   evite  riscurile de 
poluare la  evacuarea apelor 
menajere 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

378.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune alocarea a 200 mii lei 
pentru proiectul  « Controlul integrat 
al poluarii cu nutrienti »in comuna 
FARCASELE ,jud. OLT. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  

Suma este necesara pentru  
cofinatarea utilajelor necesare 
derularii proiectului  
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului  Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Deputat PP-DD Dumitru Niculescu 
Grupul Parlamentar al PP-DD 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare.  

379.  Ministerul 
Mediului şi Schimbarilor  
Climatice 
 
Anexa 3-23 

Alocarea a 20% din valoarea totala 
actualizata a cheltuielilor stipulate in 
contractele de administrare dintre 
Ministerul Mediului si institutiile si 
/sau organizatiile de mediu, catre 
Parcurile Naturale 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Romania este singurul stat din 
Uniunea Europeana care nu aloca 
fonduri de la bugetul de stat pentru 
administrarea ariilor naturale 
protejate. Cele 28 de parcuri 
nationale si naturale, cu exceptia 
Administratiei Rezervatiei 
Biosferei Delta Dunarii, isi suporta 
integral cheltuielile de 
administrare. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Mediului şi Schimbarilor  
Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea planurilor 
de management, reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii în 
parcurile naţionale, parcurile 
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naturale şi în ariile naturale 
protejate se asigură prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 
 

380.  Ministerul 
Mediului şi Schimbarilor  
Climatice 
 
Anexa 3-23 

Suplimentarea bugetului 
ministerului cu suma de 3000  mii 
de lei pentru caroiajul de perdele 
forestiere principale si secundare in 
zona Metropolitana a Dunarii de Jos 
( care cuprinde judetele Braila, 
Galati si Tulcea)  
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 

Realizarea unei perdele forestiere 
stiintific amplasata poate 
imbunatati cu pana la 150% 
conditiile climatice din zona, 
reduce necesitatea irigatiilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
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Deputatilor PP-DD finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

381.  Ministerul 
Mediului şi Schimbarilor  
Climatice 
 
Anexa 3-23 

Suplimentarea bugetului 
ministerului cu 50 mii de lei pentru 
ecologizarea si reamenajarea 
Parcului Monument, Braila.  
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ.  
Transfer din Fondul de rezervă 
bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
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Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

382.  Ministerul 
Mediului şi Schimbarilor  
Climatice 
 
Anexa 3-23 

Suplimentarea bugetului 
ministerului cu 50  mii de lei pentru 
ecologizarea zonei Insula Mica a 
Brailei 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Asigurarea 
protecţiei mediului. 
Sursa de finanţare: fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
 

383.  Ministerul 
Mediului şi Schimbarilor  
Climatice 
 
Anexa 3-23 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 100 mii lei pentru modernizare 
spaţii verzi în comuna Mircea Vodă, 
judeţul 
Brăila.  
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  deputat PP-DD Nistor 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 
Mediului şi Schimbarilor  
Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
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Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

384.  Ministerul 
Mediului şi Schimbarilor  
Climatice 
 
Anexa 3-23 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 50 mii lei pentru modernizare 
spaţii verzi în 
comuna Maxineni,judeţul Brăila.  
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbarilor  Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

385.  Ministerul 
Mediului şi Schimbarilor  
Climatice 
 
Anexa 3-23 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 100 mii lei pentru modernizare 
spaţii verzi în orasul 
Insuratei,judeţul Brăila.  
 
Autori: Comisia pentru administraţie 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 
Mediului şi Schimbarilor  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Climatice se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

386.  Ministerul 
Mediului şi Schimbarilor  
Climatice 
 
Anexa 3-23 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 120 mii lei pentru modernizare 
spaţii verzi în orasul Faurei,judeţul 
Brăila 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 
Mediului şi Schimbarilor  
Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
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a Guvernului. 
387.  Ministerul 

Mediului şi Schimbarilor  
Climatice 
 
Anexa 3-23 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 120 mii lei pentru modernizare 
spaţii verzi în orasul Ianca,judeţul 
Brăila 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 
Mediului şi Schimbarilor  
Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

388.  Ministerul 
Mediului şi Schimbarilor  
Climatice 
 
Anexa 3-23 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 120 mii lei pentru modernizare 
spaţii verzi în cartierul 
Catanga,municipiul 
Brăila 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 
Mediului şi Schimbarilor  
Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
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Senatului,  deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

389.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climaterice 
Capitol 5001 Cheltuieli buget de 
stat sau 7401 Protectia mediului 
51/02/14 
Grupa/Titlul 51 TITLUL VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin 14 Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor 

Se propune amenajarea de piste 
rutiere si spatii de parcare pentru 
biciclisti pe strazile principale ale 
Barladului 
Valoare: 100 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

- Deplasarea biciclistilor in 
deplina siguranta 
- Reducerea poluarii mediului 
inconjurator 
- Incurajarea oamenilor pentru 
miscarea in aer liber adica pentru o 
viata mai sanatoasa 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei prezidentiale

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul 
de buget pentru  Administraţia 
Prezidenţială au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2013. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2013 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi programul de 
realizare a pistelor pentru 
biciclişti. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare 

390.  Anexa nr. 3/23 Se propune amenajarea unor spatii - Asigura securitatea Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climaterice 
Capitol 5001 Cheltuieli buget de 
stat sau 7401 Protectia mediului 
51/02/14 
Grupa/Titlul 51 TITLUL VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin 14 Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor 

destinate agrementului 
Valoare: 100 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 
 
 
 
 
 
 
 

zonelor in ce priveste riscul de 
incendii 
- Vine in sprijinul 
cetatenilor care nu se pot deplasa 
in afara orasului pentru acest tip 
de activitati 
- Permite socializarea intre 
membrii comunitatii in conditii 
civilizate 
- Contribuie la ridicarea 
gradului de educare civica a 
locuitorilor prin respectarea 
unor anumite reguli impuse la 
derularea activitatilor in aceste 
zone special amenajate 
(respectarea normelor de  
conduita si privind protectia 
mediului). 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale

amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul 
de buget pentru  Administraţia 
Prezidenţială au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2013. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2013 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

391.  Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 
Capitol 7401 Protectia Mediului 
51/02/14 
Grupa/Titlul 51 TITLUL VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru  ecologizarea gropii de 
gunoi a orasului Barlad 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 

- Gropa de gunoi a orasului 
a functionat pana in anul 2004 
- Este necesara ecologizarea 
ei intru-cat la aproximativ 300 m 
de locul in care a fost, s-au 
construit blocuri de locuinte tip 
A.N.L 
 
Sursa finantarii: 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul 
de buget pentru  Administraţia 
Prezidenţială au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2013. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
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Art. 02 Transferuri de capital 
Alin 14 Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor 

teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

anul 2013 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

392.  Anexa nr. 3/23 Ministerul 
Mediului si Schimbarilor 
Climatice- capitolul 74.01- 
Protectia mediului, Grupa/Titlu 
51/VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 Transferuri de capital 
 

Se propune alocarea sumei de 1.500 
mii lei pentru construirea unei baze 
de agrement pe amplasamentul 
lacului Prodana 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

- Lacul Prodana a fost in 
anii comunismului Baza de 
agrement a orasului Barlad 
- Aici se putea pescui sau se 
puteau face plimbari cu 
hidrobicicleta sau barca 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul 
de buget pentru  Administraţia 
Prezidenţială au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2013. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2013 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

393.  Anexa nr. 3/23 Ministerul 
Mediului si Schimbarilor 
Climatice- capitolul 74.01- 
Protectia mediului, Grupa/Titlu 

Alocarea sumei de 44.000 mii lei 
finalizarii noului depozit ecologic si 
inchiderea celui vechi 
 

Este necesara finalizarea 
depozitului ecologic aferent 
orasului Iasi, cu inchiderea celui 
vechi din motive de sanatate 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul 
de buget pentru  Ministerul 
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51/VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 Transferuri de capital 

Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

publica si de mediu. 
 Sursa de finantare: Ministerul 
Finantelor Publice, Capitolul 5401, 
subcapitolul 50- alte servicii 
publice generale 

Finanţelor Publice au fost 
stabilite in raport cu sarcinile ce-
i revin acestei instituţii in anul 
2013. Reducerea fondurilor 
destinate activitatii acestui 
minister pe anul 2013 ar 
periclita misiunea acesteia. 
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ.  

394.  Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice – Anexa 
3/23 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
100 mii lei pentru construcţia unui 
Bloc ANL 
(str. Stadionului, nr. 1 bis, Oraşul 
Făget, judeţul Timiş). 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 

Atragerea tineretului în zonă, 
satisfacerea unui număr de peste 
850 de cereri. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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Senatului,  Deputat Adrian Nicolae 
Diaconu – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
 

395.  Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice – Anexa 
3/23 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului, cu suma de 
100 mii lei pentru finanţarea 
proiectului de amenajare a parcului 
şi colonadei din Oraşul Buziaş, 
judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  Deputat Adrian Nicolae 
Diaconu – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Recuperarea prestigiului de 
altădată al staţiunii turistice 
Buziaş. 
 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

396.  Legea Bugetului de Stat pe 2013 Se propune suplimentarea bugetului Este cel mai mare parc din Propunem respingerea 
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Anexa 3/23 - Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 

cu suma de 1000.000 lei – obiectiv 
amenajare parc Dumbrava – 
Municipiul Calarasi, judet Calarasi 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Ing.Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputatilor 

Municipiul Calarasi unde se 
desfasoara multiple activitati 
sociale, culturale, sportive, 
amenajarea locurilor de joaca 
pentru copii, contribuind la 
sanatatea fizica si mentala a 
populatiei. 
Sursa de finantare  - Fondul de 
rezerva al Guvernului 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

397.  Legea Bugetului de Stat pe 2013 
Anexa 3/23 - Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu 150.000 lei pentru reparatiile 
necesare si  intretinerea Statiei de 
tratare a apei din comuna Crivat, 
judetul Calarasi  
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Este un obiectiv de o maxima 
importanta pentru alimentarea cu 
apa a comunei. 
Sursa de finantare – Fondul de 
Rezerva al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Ing.Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputatilor 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

398.  Proiectul se introduce la Anexa 
3/23/29   
Ministerul Mediului si Padurilor, 

Alocarea sumei de 5.018 Mii lei 
/echivalentul a 1.152.490 EUR la 
18.10.2011 pentru un sistem de 
canalizare, epurare si alimentarea cu 
apa in satul Moniom apartinator 
Municipiului Resita 
 
Sursa de Finantare: Repartizare prin 
hotarâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanta Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 

Pentru acest proiect s-au depus deja 
studii de fezabilitate in vederea 
finantarii Programului National de 
Dezvoltare a Infrastructurii (OUG  
105/2010).  
Sistemul de alimentare cu apa cu de 
canalizare ar deservi o populatie de 
ca. 1600 de locuitori. 
 
Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru  
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât lucrările 
prevăzute în Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, instituit prin O.G. nr. 
7/2006, aprobat cu Legea nr. 
71/2007 s-au finalizat în anul 
2012. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
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infrastructurii si a unor baze sportive 
din spatiul rural, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea 
nr.71/2007.  
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Deputat Valentin Blanariu, PP-DD, 
Grup Parlamentar PP-DD  

civilizatie în acest spatiu. 
 Proiectul este necesar in vederea 
dezvoltarii si a extinderii cartierului 
limitrof Municipiului Resita. 
Pentru Municipiul Resita aceste 
cartiere sunt singura posibilitate de 
extindere si de a oferii populatiei 
spatiul necesar cresterii acesteia. 

programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

399.  Proiectul se introduce la Anexa 
3/23/29   
Ministerul Mediului si Padurilor, 
-  
se cuprinde în proiectele de 
buget, în baza programelor de 
investitii publice, care se prezinta 
ca anexa la bugetul 
ordonatorului principal de 
credite. 
 

Alocarea sumei de 18.305 Mii lei 
/echivalentul a 4.153.912 EUR la 
24.10.2011 pentru un sistem de 
canalizare, epurare si alimentarea cu 
apa in localitatea Doman 
aparatinatoare Municipiului Resita 
 
Sursa de Finantare: Repartizare prin 
hotarâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanta Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze sportive 
din spatiul rural, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea 
nr.71/2007 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 

se cuprind în  
proiectele de buget, în baza 
programelor de investitii  
publice, care se prezinta ca 
anexa la bugetul fiecarui  
ordonator principal de credite. 
Pentru acest proiect s-au depus deja 
studii de fezabilitate in vederea 
finantarii Programului National de 
Dezvoltare a Infrastructurii. 
Sistemul de alimentare cu apa cu de 
canalizare ar deservi o populatie de 
ca. 1400 de locuitori. 
 
Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru  
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de  
civilizatie în acest spatiu. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât lucrările 
prevăzute în Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, instituit prin O.G. nr. 
7/2006, aprobat cu Legea nr. 
71/2007 s-au finalizat în anul 
2012. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Deputat Valentin Blanariu, PP-DD, 
Grup Parlamentar PP-DD  

Proiectul este necesar in vederea 
dezvoltarii si a extinderii cartierului 
limitrof Municipiului Resita. 
Pentru Municipiul Resita aceste 
cartiere sunt singura posibilitate de 
extindere si de a oferii populatiei 
spatiul necesar cresterii acesteia. 

extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

400.  Proiectul se introduce la Anexa 
3/23/29   
Ministerul Mediului si Padurilor, 
-  
se cuprinde în proiectele de 
buget, în baza programelor de 
investitii publice, care se prezinta 
ca anexa la bugetul 
ordonatorului principal de 
credite. 
 

Alocarea sumei de 18.628 Mii lei 
/echivalentul a 4.353.134 EUR la 
19.09.2011 pentru un sistem de 
canalizare, epurare si alimentarea cu 
apa in localitatile Secu si Cuptoare 
aparatinatoare Municipiului Resita 
 
Sursa de Finantare: Repartizare prin 
hotarâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanta Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze sportive 
din spatiul rural, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea 
nr.71/2007 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  

Pentru acest proiect s-au depus deja 
studii de fezabilitate in vederea 
finantarii Programului National de 
Dezvoltare a Infrastructurii. 
Sistemul de alimentare cu apa cu de 
canalizare ar deservi o populatie de 
ca. 2300 de locuitori. 
 
Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru  
imbunatatirea infrastructurii 
rurale si cresterea gradului de  
civilizatie în acest spatiu. 
Proiectul este necesar in vederea 
dezvoltarii si a extinderii cartierului 
limitrof Municipiului Resita. 
Pentru Municipiul Resita aceste 
cartiere sunt singura posibilitate de 
extindere si de a oferii populatiei 
spatiul necesar cresterii acesteia. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât lucrările 
prevăzute în Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, instituit prin O.G. nr. 
7/2006, aprobat cu Legea nr. 
71/2007 s-au finalizat în anul 
2012. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
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Deputat Valentin Blanariu, PP-DD, 
Grup Parlamentar PP-DD  

401.  Suma se introduce la Ministerul 
Mediului si Padurilor- 

Se propune alocarea sumei de 4.001 
Mii lei pentru un program de 
realizare a pistelor de biciclisti 
 
Sursa de Finantare: 
Bugetul de Stat 
ORDIN Nr. 1730 din 17 iunie 2011 
pentru aprobarea Ghidului de 
finanţare a Programului de realizare 
a pistelor pentru biciclişti; 
Programul se finanţează de 
Administraţia Fondului pentru 
Mediu, în baza contractelor 
multianuale 
încheiate în limita fondurilor 
prevăzute cu această destinaţie prin 
bugetul anual de venituri şi 
cheltuieli al Fondului pentru mediu 
şi al Administraţiei Fondului pentru 
Mediu, aprobat prin hotărâre 
a Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Deputat Valentin Blanariu, PP-DD, 
Grup Parlamentar PP-DD  

Proiectul a fost declarat eligibil cu 
adresa nr. 1005337/12.01.2012. In 
05.04.2012 a fost inaintat si 
proiectul ethnic. Sumele sunt 
necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. “Resita Montana” 
face parte dintr-o zona cu cele mai 
multe obiective turistice. Pentru 
promovarea acestei este necesara 
modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii, contribuind  
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi programul de 
realizare a pistelor pentru 
biciclişti. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
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402.  Suma se suplimenteaza la 
Ministerul Mediului si Padurilor-
Capitol 50.08-Grupa/Titlul 56, 
Art. 16-alin. 02 

Se propune alocarea a 1.769 Mii lei 
pentru instalarea unui sistem de 
preparare a apei calde menajere cu 
energie solara la Colegiul Economic 
al Banatului Montan 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de Mediu, Fonduri 
nerambursabile (Granturi), Schema 
ajutorului de Stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Deputat Valentin Blanariu, PP-DD, 
Grup Parlamentar PP-DD  

Proiectul face parte din Programul 
“Casa Verde”. Scopul acestui 
Program este îmbunătăţirea calităţii 
aerului, apei şi solului prin 
reducerea gradului de poluare 
cauzată de arderea lemnului şi a 
combustibililor fosili utilizaţi 
pentru producerea energiei termice 
folosite pentru încălzire şi obţinerea 
de apă caldă menajeră. Prin 
finanţarea nerambursabilă din 
Fondul pentru mediu a proiectelor 
privind instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează energie 
regenerabilă, inclusiv înlocuirea 
sau completarea sistemelor clasice 
de încălzire, se încurajează 
utilizarea sistemelor care folosesc 
sursele de energie regenerabilă, 
nepoluante. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare.  

403.  Suma se suplimenteaza la 
Ministerul Mediului si Padurilor-
Capitol 50.08-Grupa/Titlul 56, 
Art. 16-alin. 02 

Se propune alocarea a 1.065 Mii lei 
pentru instalarea unui sistem de 
preparare a apei calde menajere cu 
energie solara la la PP nr. 8 Resita 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de Mediu, Fonduri 
nerambursabile (Granturi), Schema 

Proiectul face parte di Programul 
“Casa Verde”. Scopul acestui 
Program este îmbunătăţirea calităţii 
aerului, apei şi solului prin 
reducerea gradului de poluare 
cauzată de arderea lemnului şi a 
combustibililor fosili utilizaţi 
pentru producerea energiei termice 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
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ajutorului de Stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Deputat Valentin Blanariu, PP-DD, 
Grup Parlamentar PP-DD  

folosite pentru încălzire şi obţinerea 
de apă caldă menajeră. Prin 
finanţarea nerambursabilă din 
Fondul pentru mediu a proiectelor 
privind instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează energie 
regenerabilă, inclusiv înlocuirea 
sau completarea sistemelor clasice 
de încălzire, se încurajează 
utilizarea sistemelor care folosesc 
sursele de energie regenerabilă, 
nepoluante. 

României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare.  

404.  Anexa nr.3/23/02 - Ministerul 
Mediului si Padurilor  
 
Grupa/Titlul 51-Titlul VI-  
Transferuri între unitati ale 
administratiei publice,art.02,  
alin.14- Programe multianuale 
de mediu si gospodarire apelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 7.000 mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
“Regularizarea Valea Mare si 
Bosneag la Moldova Noua, Judet 
Caras- Severin”, localitatea 
Moldova Nouă, judet Caras- 
Severin. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispozitia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Zidurile de sprijin acolo unde nu 
lipsesc cu desavarsire au o 
vechime de peste 70 de ani si in cea 
mai mare parte nu mai au fundatie, 
cresterea tonajului mijloacelor de 
transport pune in pericol 
stabilitatea carosabilului si a 
zidurilor de sprijin. Investitia este 
esalonata pe 3 ani si 3 luni. 
Obiectiv nominalizat in H.G. nr. 
806/10.08.2011 la pozitia nr.5. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Deputat Valentin Blanariu, PP-DD, 
Grup Parlamentar PP-DD  

lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

405.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Statie de tratare si filtrare a apei 
potabile in orasul Nucet, jud. Bihor, 
valoare 1.150.000 lei, sursa de 
finantare de la bugetul de stat  
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;  PDL 

fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

406.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Extindere si modernizare statie de 
tratare si filtrare a apei in loc. 
Dobresti, com. Dobresti, jud. Bihor, 
valoare 3.901.020  lei, sursa de 
finantare de la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 352 -

Regionale şi Administraţiei 
Publice 

407.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Infiintare retea canalizare in 
localitatea Lunca Sprie, extinderea 
retelei de canalizare in loc. Dobresti, 
extindere modernizare statie epurare 
in loc. Dobresti, com. Dobresti, jud. 
Bihor, valoare 6.199.512 lei, sursa 
de finantare de la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

408.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Extindere alimentare cu apa potabila 
in localitatea Topa de Sus, com. 
Dobresti, jud. Bihor, valoare 
570.560 lei, sursa de finantare  de la 
bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
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administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

409.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

FEADR MASURA 322 Cofinantare 
pentru proiect alimentare cu apa 
potabila, canalizare ape uzate 
menajere in satele Borozel, Cetea, 
Valea Mare de Cris, com. Borod, 
jud. Bihor, valoare 1.200.000  lei, 
sursa de finantare de la bugetul de 
stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

410.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si FEADR MASURA 125 B,  Propunem respingerea 
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Schimbarilor Climatice 
 

cofinantare pentru proiect 
modernizare drum forestier Valea 
Rachitii, com. Borod, jud. Bihor, 
valoare 1.550.000  lei, sursa de 
finantare de la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

amendamentului, întrucât: 
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
 

411.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Introducere alimentare cu apă 
potabilă în localităţile Tărcaia şi 
Tărcăiţa, com. Tărcaia, jud. Bihor 
valoare 450.000 lei, sursa de 
finantare de la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice 

412.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Amenajarea drumului la gospodarii 
si a bazinului hidrografic torential 
Valea Tiganilor, loc. Topa de Sus, 
com. Dobresti, jud. Bihor, valoare 
6.647.340 lei, sursa de finantare de 
la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finanţează lucrările privind 
lucrărire destinate prevenirii, 
înlăturării şi/sau diminuării 
efectelor produse de fenomenele 
meteorologice periculoase la 
lucrările de gospodărire a apelor 
aferente obiectivelor din 
domeniul public al statului, 
precum şi pentru refacerea unor 
obiective importante de 
infrastructură rutieră şi 
feroviară, grav afectate de 
alunecări de teren care pot 
conduce la obturarea scurgerii 
cursurilor de apă; 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 356 -

finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ.  

413.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Execuţie proiect extindere 
alimentare cu apă şi canalizare în 
comuna Sântandrei, jud. Bihor, 
valoare 100.000 lei, sursa de 
finantare de la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

414.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Execuţie studiu fezabilitate 
amenajare ştrand şi zonă agrement 
în comuna Sântandrei, jud. Bihor, 
valoare 100.000 lei, sursa de 
finantare de la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Nu există bază legală de 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
 

415.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Alimentare cu apă a localităţii 
Dumbrăviţa de Codru, comuna 
Şoimi, jud. Bihor, investiţie derulată 
prin OG 7/2008, valoare rămasă 
100.000 lei, sursa de finantare de la 
bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 
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416.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 

Schimbarilor Climatice 
 

Alimentare cu apă a localităţilor 
Borz, Urviş de Beiuş, Şoimi, com. 
Şoimi, jud. Bihor, investiţie derulată 
prin HG 577/1997, valoare rămasă 
1.738.000 lei, sursa de finantare de 
la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 
 

417.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Extindere canalizare în com. 
Husasău de Tinca, jud. Bihor, 
valoare 2.600.000 lei, sursa de 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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finantare de la bugetul de stat  
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

418.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Cofinanţare proiect integrat 
„Modernizare DC 795/A Fonău-
Lăzăreni, canalizare şi staţie epurare 
Husasău de Tinca, Extindere şi 
reabilitare cămin cultural Husasău 
de Tinca şi Grădiniţa Oşand, com. 
Husasău de Tinca, jud. Bihor”, 
valoare 252.266 lei, sursa de 
finantare de la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

419.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Introducere alimentare cu apă 
potabilă în loc. Nimăieşti, com. 
Curăţele, jud. Bihor, valoare 
735.000 lei, sursa de finantare de la 
bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

420.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Introducere alimentare cu apă 
potabilă în loc. Topeşti, jud. Bihor, 
valoare 800.000 lei, sursa de 
finantare de la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

421.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Introducere alimentare cu apă 
potabilă în localităţile Ceişoara, 
Cotiglet, Corbeşti, com. Ceica, jud. 
Bihor, valoare 300.000 lei, sursa de 
finantare de la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

422.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Sistem de canalizare şi tratare a 
apelor uzate în 4 localităţi de pe raza  
comunei Mădăras, jud. Bihor, 
valoare 24.640.000 lei, sursa de 
finantare de la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

423.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Alimentarea cu apă a localităţilor 
Almaşu Mic şi Ghida, comuna Balc, 
jud. Bihor, valoare 260.000 lei, sursa 
de finantare de la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
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administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

424.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Modernizare distributie alimentare 
cu apa in comuna Lunca, jud. Bihor, 
valoare 200.000 lei,  sursa de 
finantare de la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
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425.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Canalizare comuna Cefa, jud. Bihor, 
nerealizata pe 50% din comună, 
valoare 2.000.000 lei, sursa de 
finantare de la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

426.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Reabilitare si amenajare parc in 
localitatea Ceica, com. Ceica, jud. 
Bihor, valoare 50.000 lei, sursa de 
finantare de la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
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Senator Ghilea Găvrilă;        PDL modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

427.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Amenajare spatiu de agrement 
pentru copii in comuna Ceica, jud. 
Bihor,  valoare 100.000 lei, sursa de 
finantare de la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

428.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Reabilitare sistem alimentare cu apa 
in loc. Olcea-Călacea, com. Olcea, 
jud. Bihor, valoare 408.092 lei,  

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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sursa de finantare de la bugetul de 
stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

429.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Amenajare drum staţie epurare în 
comuna Olcea, valoare 68.027 lei, 
sursa de finantare de la bugetul de 
stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
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extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

430.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Alimentare cu apă a localităţii 
Ucuriş, canalizare menajeră în loc. 
Olcea, Călacea, Ucuriş, com. Olcea, 
şi staţie de epurare în comuna Olcea, 
jud. Bihor, valoare 1.800.000 lei, 
sursa de finantare de la bugetul de 
stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

431.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Foraj puţ asigurarea necesar apă în 
comuna Olcea, jud. Bihor,  valoare 
442.960 lei, sursa de finantare de la 
bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

se finanţeze lucrările respective. 
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii. 
 

432.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Construire parc fotovoltaic în 
comuna Olcea, jud. Bihor,  valoare 
1.000.000 lei, sursa de finantare de 
la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator Ghilea Găvrilă;        PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

433.  Anexa 3/23  
 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune alocarea sumei de 
22.713,35 mii lei pentru dezvoltarea 
Sistemului de management integrat 
al deşeurilor în judeţul Iaşi 
 

Necesarul aferent asigurării 
cofinanţării şi a cheltuielilor 
neeligibile pentru proiectul finanţat 
în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
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Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Deputaţi PDL Petru MOVILĂ şi dr. 
Camelia BOGDĂNICI 
Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

“Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor 
şi reabilitarea siturilor contaminate 
istoric”. 
 
Sursa de finanţare:  
- Bugetul Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice 

articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si sistemele integrate 
de management al deşeurilor, 
cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei 
publice locale. 
 

434.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climaterice – cap. 
50.00 

Din suma prevăzută se alocă 329,7 
mii lei pentru proiectul Împădurirea 
suprafeţei de 51 de hectare teren 
agricol degradat aflat pe raza 
comunei Aroneanu, jud Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  

95% realizat. Suma este absolut 
necesară pentru partea de 
cofinanţare a unui proiect în care 
deja au fost investiţi peste 1.200 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale MMP-AFM 
Fondul pentru mediu, programul de 
îmbunătăţire a calităţii mediului 
prin împădurirea terenurilor 
agricole 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
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Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

435.  Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi schimbărilor climatice / 
Capitol 5001 / Grupa /titlu 51 / 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale Administraţiei Publice / Articol 
02 Transferuri de capital / Alineat 
14 Programe multianuale de mediu 
şi gospodărire a apelor 
 

Documentaţii tehnice şi lucrări 
pentru modernizarea şi dotarea 
parcului Avram Iancu din 
municipiul Vulcan, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 1.045 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,   
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Obiectiv esenţial pentru 
desfăşurarea activităţilor de 
recreere şi organizare de activităţi 
şcolare şi cultural-artistice în aer 
liber. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

436.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climaterice – cap. 

Din suma prevăzută se alocă 329,7 
mii lei pentru proiectul Împădurirea 

95% realizat. Suma este absolut 
necesară pentru partea de 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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50.00 suprafeţei de 51 de hectare teren 
agricol degradat aflat pe raza 
comunei Aroneanu, jud Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului,  
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

cofinanţare a unui proiect în care 
deja au fost investiţi peste 1.200 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale MMP-AFM 
Fondul pentru mediu, programul de 
îmbunătăţire a calităţii mediului 
prin împădurirea terenurilor 
agricole 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

 

437. Anexa nr.3/23 – Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 320 mii lei pentru amenajare 
pârâu – Brujeni – Prund – str. Gării, 
com. Prundu Bârgăului, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, asfel 
încât locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

438. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

 Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 2.200mii  lei pentru 
”Reabilitare Paraul Valcului”. Loc. 

 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Măcin, jud. Tulcea  
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare: 
.Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
 În bugetul Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice lucrările privind 
consolidările  sunt cuprinse în 
cadrul capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
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economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

439. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

   Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 700.mii lei 
pentru ”Reabilitare canal ape 
pluviale str.Pontonieri”, loc. Măcin, 
jud. Tulcea 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
.Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
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fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

440 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

  Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de   35.mii lei 
pentru”Impadurire şi zona statie de 
transfer deseuri Macin”, loc Măcin, 
jud. Tulcea 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 376 -

 
Sursa de finanţare: 
.Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

441. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

   Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.000 mii lei 
pentru ”Reabilitare zona picnic 
Culmea Pricopanului, loc Măcin, 
jud.Tulcea 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
.Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

 

442. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

  Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.000.mii lei 
pentru Suprainaltare şi consolidarea 
digului de aparare al orasului 
Macin,jud.Tulcea 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 377 -

servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
.Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
 

443. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice  

 Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1666 mii lei pentru 
construire dig intravilan de protectie 
pentru loc.Zebil, jud. Tulcea  
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
.Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
 

444. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 385,43 mii  lei  pentru 
sistem de gestionare selectiva a 
deseurilor şi loc.Luncavita, jud. 
Tulcea  
 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
.Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si sistemele integrate 
de management al deşeurilor, 
cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei 
publice locale. 
 

445. Anexa 3/23, Capitol 5001, 
Grupa/Titlu 51, Articol 02, Alineat 
14 Programe multianuale de mediu 
şi gospodăria apelor 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice Anexa nr. 
3/23 cap. 5001, Grupa/Titlu 51, art. 
02 cu suma de 6000 mii lei pentru 
modernizarea spaţiilor verzi pentru 
crearea unui coridor verde de 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului, se impune construirea de 
spaţii verzi în orașul respectiv. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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calitate în oraşul Negreşti Oaş, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 
 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 
 

446. Anexa 3/23, Capitol 5001, 
Grupa/Titlu 51, Articol 02, Alineat 
14 Programe multianuale de mediu 
şi gospodăria apelor 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice Anexa nr. 
3/23 cap. 5001, Grupa/Titlu 51, art. 
02 cu suma de 500 mii lei pentru 
modernizarea parcului, faza SF+PT, 
în comuna Raşca, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului, se impune construirea de 
spaţii verzi în localitatea respectivă.
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

447. Anexa 3/23, Capitol 5001, 
Grupa/Titlu 51, Articol 02, Alineat 
14 Programe multianuale de mediu 
şi gospodăria apelor 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice Anexa nr. 
3/23 cap. 5001, Grupa/Titlu 51, art. 
02 cu suma de 1600 mii lei pentru 
amenajarea parcului în  comuna 
Bârsău, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Adreea Maria Paul   

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului, se impune construirea de 
spaţii verzi în localitatea respectivă.
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 
 

448. Anexa 3/23, Capitol 5001, 
Grupa/Titlu 51, Articol 02, Alineat 
14 Programe multianuale de mediu 
şi gospodăria apelor 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice Anexa nr. 
3/23 cap. 5001, Grupa/Titlu 51, art. 
02 cu suma de 600 mii lei pentru 
amenajarea zonelor verzi din 
comuna Cehal, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului, se impune construirea de 
spaţii verzi în localitatea respectivă.
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
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rezervă al Guvernului ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

449 Anexa 3/23, Capitol 5001, 
Grupa/Titlu 51, Articol 02, Alineat 
14 Programe multianuale de mediu 
şi gospodăria apelor 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice Anexa nr. 
3/23 cap. 5001, Grupa/Titlu 51, art. 
02 cu suma de 300 mii lei pentru 
construirea unui pod peste râul Cata 
din comuna Valea Vinului din 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Investiţia este începută, din anul 
2003 şi trebuie finalizată, deoarece 
în această zonă au avut loc frecvent 
inundaţii. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
 

450 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
și Schimbărilor Climatice 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 50 000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  

Obiectiv important pentru 
comunitatea regională şi naţională. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Lucrări de construcţie a Centrului 
Integrat de management a 
Deşeurilor, judeţul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

 
 
 
 
 
 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
 
 
 

451 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbării Climatice  
 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 329 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: Reconstrucţia 
ecologică a rezervaţiei naturale 
„Dumbrava Vadului- Poienile cu 
narcise” din Proiectul integrat 
privind realizarea infrastructurii de 
bază în comuna Şercaia, judeţul 
Braşov 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 

Comuna Şercaia trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. Obiectiv 
important pentru comunitatea 
locală. 
 
 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
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silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Schimbării Climatice 
 

pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

442 Anexa 3/23, Capitol 5001, 
Grupa/Titlu 51, Articol 02, Alineat 
14 Programe multianuale de mediu 
şi gospodăria apelor 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice Anexa nr. 
3/23 cap. 5001, Grupa/Titlu 51, art. 
02 cu suma de 300 mii lei pentru 
reabilitarea parcului din curtea 
primăriei Craidorolţ, faza SF, în 
comuna Craidorolţ, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului, se impune construirea de 
spaţii verzi în localitatea respectivă.
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
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rezervă al Guvernului Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

443 Anexa 3/23 Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se solicita suma de 15.367 mii lei 
necesar Primariei Brasov pentru 
finalizarea lucrarilor la Gradina 
Zoologica. 
 
Autori:  
Deputat PDL Gheorghe Ialomitianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Mediului deoarece Primaria Brasov 
nu dispune de resursele financiare 
necesare. Şi anul 2012 şi urma 
rectificarii bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, implementarea şi 
realizarea proiectelor de 
investiţii în vederea atingerii 
standardelor necesare autorizării 
grădinilor zoologice se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 
 

444 Anexa 3/23 Ministerul Mediului și 
Schimbărilor Climatice 

Se solicita suma de 376 mii lei 
necesara Primariei Brasov şi vederea 
finalizarii lucrarilor la parcul T 
Bradiceanu din Municipiul Brasov. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Gheorghe Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Mediului deoarece Primaria Brasov 
nu dispune de resursele financiare 
necesare. Şi anul 2012 şi urma 
rectificarii bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

445 Anexa 3/23 Ministerul Mediului și 
Schimbărilor Climatice 

Se solicita suma de 239 mii lei 
necesara Primariei Brasov şi vederea 
finalizarii lucrarilor la parcul Noua 
din Municipiul Brasov. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 

Se impune finalizarea acestor 
lucrari din bugetul Ministerului 
Mediului deoarece Primaria Brasov 
nu dispune de resursele financiare 
necesare. Şi anul 2012 şi urma 
rectificarii bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
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Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Gheorghe Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

446 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbarilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbarilor Climatice cu suma de 
8.600 mii lei pentru efectuarea unor 
lucrari de decolmatare a paraului 
Ogas, pe cursul din Bocsa Montana, 
cartier Magura, judetul Caras-
Severin, Oras Bocsa, 
Judeţul Caras-Severin 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand şi vedere 
necesitatea efectuarii unor lucrari 
pentru prevenirea inundatiilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

447 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
TITLUL VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 2500 
mii lei necesară obiectivului de 
investiţii reabilitare Grădină 
Zoologică Brăila, municipiul Brăila, 
judeţul Brăila 
 
Autor: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 

Suma este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
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silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, implementarea şi 
realizarea proiectelor de 
investiţii în vederea atingerii 
standardelor necesare autorizării 
grădinilor zoologice se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 
 
 

448 Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 1.998.400 lei 
pentru proiectul “Sistem de 
încălzire, preparare apă caldă 
menajeră cu pompe de căldură 
folosind ca energie primară, 
energie regenerabilă extrasă din 
sol prin intermediul apei freatice 
şi panouri solare termice la 

Proiectul este depus la 
Administraţia Fondului de 
Mediu, contribuţia primăriei 
municipiului Lupeni este de 
499.600 lei, valoarea totală a 
Proiectului.  
 
  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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clădirea şi sala de sport a Grupului 
Şcolar Industrial Minier 
Lupeni şi Şcoala Generală Nr. 2 + 
Sala de Sport din Municipiul 
Lupeni, jud. Hunedoara”. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

449 Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 1.500.000 lei 
pentru proiectul „Construire parc 
zona monument Lupeni 29” B-ul. 
T. Vladimirescu, municipiul 
Lupeni, jud. Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
grupurile Parlamentare ale PDL din 

Proiectul este depus la 
Administraţia Fondului de 
Mediu, contribuţia primăriei 
municipiului Lupeni este de 
519.245 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 2.019.245 lei. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

450 Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 263.000 lei 
pentru proiectul Regularizare 
Valea Mare din satul Bărăştii 
Haţegului, Pârâul Bodiceasa din 
satul Săcel şi Valea lui Pârvu din 
satul Ciopeia, comuna 
Sîntămăria-Orlea, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Ca urmare a viiturilor şi 
revărsărilor torenţilor din anii 
2005 şi 2006, Valea Mare, 
Pârâul Bodiceasa şi Valea lui 
Pârvu au afectat grav locuinţe şi 
terenuri agricole. Ca urmare 
fiind necesare lucrări de 
refacere şi regularizare, acestea 
au fost demarate şi executate în 
proporţie de 54%; pentru 
finalizarea acestor lucrări este 
urgent nevoie de suma de 
263.000 sumă pe care bugetul 
local nu o poate acoperi. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
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Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

451 Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 1.200.000 lei 
pentru regularizare Canalul Morii, 
municipiul Orăştie, judeţuil 
Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 

Această lucrare necesită fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 393 -

silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
 

452 Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 618.398 lei 
pentru amenajarea unui parc nou 
şi localitatea Paclisa, comuna 
Toteşti, jud. Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

Pentru cresterea calitatii vietii 
oamenilor pe plan ecologic 
ambiental şi social este necesar 
amenajarea unui parc în 
localitatea Paclisa. 
Dosarul cererii de finantare a 
fost depus la Ministerul Mediului 
cu Nr. de inregistrare 
49291/06.10.2009. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

453 Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru amenajarea Parcului 
Băcia, comuna Băcia, judeţul 

Proiect depus şi 2007 şi 2008. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

454 Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 4.000.000 lei 
pentru proiectul Managementul 
Integrat al Deşeurilor în Valea 
Jiului, Lupeni, judeţul 
Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 

Proiect în curs de realizare în 
parteneriat cu localităţile din 
Valea Jiului şi Consiliul 
Judeţean. Contribuţia primăriei 
la acest proiect este de 80.000 
lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si sistemele integrate 
de management al deşeurilor, 
cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei 
publice locale. 
 

455 Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 418.664 lei 
pentru proiectul realizarea de 
spatii verzi şi localitatea Mintia, 
comuna Vetel, jud. Hunedoara”. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

Proiect depus la Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

456 Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 2.394.000 lei 
pentru proiectul ” Extindere 
alimentare cu energie electrica şi 
localitatile: Vetel, Mintia, Lesnic, 
Muncelu Mic, judetul Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Proiect depus la Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
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Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii. 
 
 

457 Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 1.221.241,00 
lei pentru regularizare parau 
Pricaz, comuna Turdas, judetul 
Hunedoara”. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Exista studiu de fezabilitate. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

458 Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 157.916,00 lei 
pentru regularizarea vaii 
Calimani, localitatea Spini, 
comuna Turdas, judetul 
Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Exista studiu de fezabilitate. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
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capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

459 Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 658.332,00 lei 
pentru devierea apelor pluviale 
din amonte de satul Pricaz, 
comuna Turdas, judetul 
Hunedoara”. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 

Exista studiu de fezabilitate. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 401 -

Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
 

460 Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 296.684,00 lei 
pentru devierea apelor pluviale 
de pe raza localitatii Rapas, 
comuna Turdas, judetul 
Hunedoara”. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
grupuroile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Exista studiu de fezabilitate. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
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ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

461 Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 500.000,00 lei 
pentru realizare zone verzi şi 
parcuri, comuna Turdas, judetul 
Hunedoara” 
 
Autori: grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

Exista studiu de fezabilitate. 
Programul national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin amenajarea de spatii verzi 
şi localitati. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
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finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

462 Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru modernizare Gradina 
Zoologica Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

Venituri bugetare insuficiente. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, implementarea şi 
realizarea proiectelor de 
investiţii în vederea atingerii 
standardelor necesare autorizării 
grădinilor zoologice se 
finanţează prin bugetul 
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Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 
 

463 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei 
pentru finanţarea proiectului de 
amenajare a parcului şi 
colonadei din Oraşul Buziaş, 
judeţul Timiş. 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Recuperarea prestigiului de 
altădată al staţiunii turistice Buziaş. 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

464 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 50 mii lei pentru 
obiectivul de investitii „Amenajare 
parau Valea Boului pentru apărare 
împotriva inundaţiilor a satului 
Toflea, comuna Brăhăşeşti, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Şi fiecarea an locuitorii comunei 
Brăhăseşti se confruntp cu situaţii 
periculoase din cauza neamenajării 
pârâului Valea Boului. Efectuarea 
investiţiei este deosebit de urgentă 
fiind puse în pericol vieţi omeneşti 
şi mai multe locuinţe. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

465 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 

Se alocă suma de 2000 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii 

Aprobarea amendamentului este 
necesară deoarece proiectul a fost 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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Grupa/titlul 51 „Regularizarea şi decolmatarea 
pârâului Suhu”, comuna Pechea, 
Judetul Galati” 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

aprobat de Consiliul local care a 
obţinut şi cofinanţare din fonduri 
europene. 
 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
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realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

466 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 50 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Amenajare pârâu Tampa 
pentru aparare împotriva inundaţiilor 
a comunei Tepu, Judetul Galati”. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Mircea Nicu 

Efectuarea investiţiei este deosebit 
de urgentă fiind puse şi pericol 
vieţi omeneşti şi mai multe 
locuinţe. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

exerciţiului bugetar . 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
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investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

467 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 799 mii lei pentru 
obiectivul „Completare a sistemelor 
clasice de încâlzire cu sistem care 
utilizeazi energie geotermali 
aferente: şcoala gimnazială Tudor 
Pamfile, cu clasele I- VIII str. Stefan 
cel Mare, nr. 183”, Comuna Tepu, 
judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Modernizarea este necesară pentu a 
oferi condiţii decente de pregătire 
elevilor, îmbunătăţind în plus şi 
factorii de mediu din localitate. 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
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ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

468 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 4.745 mii lei pentru obiectivul 
„Sistem ecologic de Gestionare 
Economică a Deşeurilor”, Comuna 
Nicoreşti, judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Amendamentul este necesar pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii, 
sistemul ecologic de gestionare al 
deşeurilor fiind absolut necesar 
comunităţii locale. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
 

469 Anexa 3/23 Ministerul Mediului şi Se propune suplimentarea sumei Realizarea Canalului SIRET- Propunem respingerea 
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Schimbărilor Climatice  alocate la Cap. 5004, grupa 70, 
Cheltuieli de Capital, alin 01, 
Construcţii cu suma de 1.000.000 
mii lei pentru demararea lucrărilor 
de construire a CANALULUI 
SIRET-BĂRĂGAN. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:creşterea 
veniturilor bugetare prin 
eficientizarea colectării veniturilo r 
fiscale şi nefiscale 

BĂRĂGAN ar contribui la irigarea 
a cca. 700.000 hectare de teren 
arabil, reducând foarte mult 
costurile privind aprovizionarea cu 
apă a suprafeţelor. 
 
 
 
 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 8 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, veniturile bugetare nu 
pot fi afectate direct unei 
cheltuieli bugetare anume. 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
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alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

470 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 595 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Finalizare 
canalizare şi staţie de epurare în 
localitatea Cheţani, judeţul Mureş.” 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Necesitatea finalizării reţelei de 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai în mediu rural.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
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471 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii publice cu suma de 7.379 
mii lei, prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit: 
„Extinderea reţelei de apă potabilă 
în localitatea Grindeni, judeţul 
Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Necesitatea dezvoltării reţelei de 
apă pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de locuire în mediu rural.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

472 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii publice cu suma de 5.492 
mii lei, prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit: 
„Canalizare şi staţie de epurare în 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai în mediu rural.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
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localitatea Grindeni, judeţul Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

473 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 252 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Amenajare 
parc în localitatea Grindeni, judeţul 
Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 

Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

474 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 15.000 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Introducere 
apă şi canalizare în comuna 
Coroisanmartin (Coroi, Odrihei, 
Siomus). Judeţul Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor de 
calitate şi reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi cel 
urban. Teritoriului şi protecţia 
mediului a Senatului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

 
 

475 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 3.800 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Reţea 
alimentare apă Zagar, judeţul 
Mureş” 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor de 
calitate şi reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi cel 
urban.  
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 
 

476 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 3.500 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Construcţie 
sistem de alimentare cu apă în 
comuna Adamuş, judeţul Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor de 
calitate şi reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi cel 
urban.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
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şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

477 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 10.000 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Construcţie 
sistem de canalizare în comuna 
Adamuş, judeţul Mureş”. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor de 
calitate şi reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi cel 
urban.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
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478 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 

şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 500 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Amenajare 
spaţii verzi şi realizarea unui parc în 
localitatea Nadeş, judeţul Mureş”. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ.   
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

479 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 600 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Proiect 

Reabilitarea şi protejarea zonelor 
afectate de calamităţile naturale.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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stopare alunecări de teren în 
Tăureni, judeţul Mureş”. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar.  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finanţează lucrările privind 
lucrărire destinate prevenirii, 
înlăturării şi/sau diminuării 
efectelor produse de fenomenele 
meteorologice periculoase la 
lucrările de gospodărire a apelor 
aferente obiectivelor din 
domeniul public al statului, 
precum şi pentru refacerea unor 
obiective importante de 
infrastructură rutieră şi 
feroviară, grav afectate de 
alunecări de teren care pot 
conduce la obturarea scurgerii 
cursurilor de apă; 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
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finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
 

480 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 250 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Realizarea 
unui parc în localitatea Miheşu de 
Câmpie, judeţul Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului. 

Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

481 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului Se suplimentează programul de Necesitatea finalizării reţelei de Propunem respingerea 
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şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

investiţii cu suma de 320 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Finalizare 
proiect canalizare satul Văleni, 
judeţul Mureş .” 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai în mediu rural.  
 
 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 
 

482 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 120 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Platforma 
depozitare gunoi în localitatea 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor de 
calitate şi reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi cel 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
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Crăieşti, judeţul Mureş .” 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

urban. 
 
. 

privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

 
 

483 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
pentru Programul naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
realizarea de spaţii verzi în localităţi, 
comuna Mihăieşu de Câmpie, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 

Studiu de fezabilitate.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

484 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 7600 mii lei pentru 
înfiinţarea reţelei de canalizare, 
comuna Hodac, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Studiu de fezabilitate depus la 
Ministerul Mediului. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar.  
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

485 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 19 mii lei pentru 
canal menajer str. Păltiniş, 
municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

486 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 290 mii lei pentru 
canal menajer str. Prof. V. 
Moldovan şi Băilor, municipiul 
Târnăveni, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
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bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

487 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 283 mii lei pentru 
canal menajer şi canal pluvial pe str. 
Industriei, municipiul Târnăveni, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

488 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului Se alocă suma de 270 mii lei pentru Lucrare propusă a fi finanţată din Propunem respingerea 
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şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

canal pluvial pe str. Râului, 1 
Decembrie 1918, municipiul 
Târnăveni, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

489 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 138 mii lei pentru 
staţie de pompare ape pluviale 
pluviale pe str. Frumoasa, 
municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 
 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 431 -

Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
 

490 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 80 mii lei pentru 
canal menajer, str. 1 Decembrie 
1918, municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
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investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

491 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 20 mii lei pentru 
construire parc de joacă pentru copii, 
în comuna Breaza, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Important pentru comunitatea 
locală. Obiectiv de investiţii 
important pentru comunitatea 
locală.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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a Guvernului. 
 

492 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 186 mii lei pentru 
sistem de spaţii verzi în oraşul Beica 
de Jos, Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală.  
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

493 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se alocă suma de 2941 mii lei pentru 
amenajare loc de îmbăiere, funcţiuni 
anexe şi lac de agrement în zona 

Important pentru dezvoltarea 
turismului în zonă şi pentru 
comunitatea locală. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Lacului Tineretului, oraşul Sovata, 
Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 
 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii. 
 

494 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
200 mii lei pentru împrejmuirea 
pădurii Rediu în suprafaţă de 18 Ha, 
comuna Ipotești, judeţul Suceava.  
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PDL Gheorghe Şi 
Deputat PDL Şi-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru oprirea 
furtului de material lemnos din 
zona împădurită. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

495 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
128 mii lei referitoare la cota de 
contribuţie a comunei Ipotești la 
cofinanţarea proiectului “Sistem de 
Management Integrat al deșeurilor în 
judeţul Suceava” 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PDL Gheorghe Şi 
Deputat PDL Şi-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
obiectivului și pentru buna 
desfășurare a proiectului.  
 
  
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 436 -

 
496 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 

şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
50 mii lei pentru amenajarea unui 
spaţiu verde în cadrul Centrului 
Social și împrejmuirea acestuia, din 
comuna Mitocu Dragomirnei, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului. Menţionăm că 
Centrul Social din comuna Mitocu 
Dragomirnei, judeţul Suceava 
desfășoară activităţi pentru 
persoanele cu nevoi speciale.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

497 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
100 mii lei pentru amenajarea 

Se solicită admiterea 
amendamentului datorită 
importanţei pe care o are proiectul 
asupra mediului înconjurător. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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ţarcurilor pentru deșeurile menajere 
și achiziţionarea de eurocontainere, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PDL Gheorghe Şi 
Deputat PDL Şi-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 
 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii. 
 

498 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
50 mii lei pentru plantarea unei 
suprafeţe de 2 Ha de vegetaţie 
forestieră în orașul Salcea, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru prevenirea 
pericolului alunecărilor de teren și 
pentru a soluţiona cererile 
cetăţenilor. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 438 -

servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PDL Gheorghe Şi 
Deputat PDL Şi-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

499 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
6.000 mii lei pentru amenajarea de 
diguri şi regularizarea râului 
Suceava pe raza Municipiului 
Suceava, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PDL Gheorghe Şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
și că proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
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Deputat PDL Şi-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

500 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
5.000 mii lei pentru amenajarea de 
diguri şi regularizarea ape pe 15 km 
în localitatea Soloneţ, comuna 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
și că proiectul deservește unui 
număr mare de locuitori. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Pârteşti , judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PDL Gheorghe Şi 
Deputat PDL Şi-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 
 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
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nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

501 Anexa 3/23/02 Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice – 
Grupa/titlul 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
38.020,4 mii lei pentru obligaţii de 
plată pentru furnizorii de bunuri, 
servicii și lucrări înregistrate 
conform OUG 61/2012 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PDL Gheorghe Şi 
Deputat PDL Şi-Maria Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru a se putea 
achita arierate către firmele care au 
executat lucrări, în special pentru 
eliminarea efectelor provocate de 
inundaţii. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

502 Anexa 3/23/02 
Ministerul 
Mediului şi Schimbarilor Climatice 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Decolmatare zona Romaneşti, 
com. Roşiile judeţul Vâlcea 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Continuare obiectiv de investiţii  
Sumele sunt necesare 
pentruimbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
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hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

503 Anexa 3/23/02 
Ministerul 
Mediului şi Schimbărior 
Climatice–- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, 
Programe multianule 
de mediu şi gospodărire a 
apelor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 10000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Amenajare 
râu Luncavăţ Oteşani – 
Cârstăneşti judeţul Vâlcea 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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Deputatilor 
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

504 Anexa 3/23/02 
Ministerul 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1200 mii lei pentru 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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Mediului şi Schimbărior Climatice 
 
 
 

finanţarea obiectivului 
Consolidare (alunecări terenuri) 
com. Fârtăţeşti judeţul Vâlcea 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finanţează lucrările privind 
lucrărire destinate prevenirii, 
înlăturării şi/sau diminuării 
efectelor produse de fenomenele 
meteorologice periculoase la 
lucrările de gospodărire a apelor 
aferente obiectivelor din 
domeniul public al statului, 
precum şi pentru refacerea unor 
obiective importante de 
infrastructură rutieră şi 
feroviară, grav afectate de 
alunecări de teren care pot 
conduce la obturarea scurgerii 
cursurilor de apă; 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
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făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
 

505  
Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se solicită suplimentarea bugetului 
cu suma de 4.500.000 lei pentru 
regularizarea Râului Lotru pe intreg 
teritoriul localitatii Voineasa 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
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investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

506 Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1250 mii lei, obiectiv 
Staţie de tratare a apei în com. 
Grădiştea, satele Grădiştea, Cuneşti, 
Rasa şi Bogata 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru siguranţa locuitorilor. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

507 Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 300 mii lei obiectiv 
Modernizare parc sat Negoieşti, 
com, Şoldanu, jud. Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Necesitatea înbunătăţirii calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi şi necesitatea amenajarea 
amenajării unui teren de sport 
sintetic şi a unor locuri de joacă 
pentru copii. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
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Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

508 Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Suplimentarea bugetului cu suma de 
500 mii lei pentru amenajare spaţiu 
verde, com Mînăstirea, jud. Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

În comuna Mînăstirea nu există 
spaţiu verde pentru recreere şi 
agrement. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
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509 Anexa nr.3/23 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Cod nou 935 
Fişa obiectivului: Punere în 
siguranţă a lucrărilor cu rol de 
apărare împotriva inundaţilor pe râul 
Ialomiţa şi afluenţii lui în zona 
Municipiului Urziceni, Judeţul 
Ialomiţa. Se redistribuie suma de 
10.000 mii lei prin diminuarea cu:  
- 5.000 mii lei a sumelor alocate în 
anul 2013 – anexa ameliorare în 
fond funciar şi forestier în 
silvicultură. 
- 5.000 mii lei a sumelor alocate în 
anul 2013 – anexa 3/23/29 – 
reconstrucţia ecologică pe terenuri 
degradate şi perdele forestiere. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: redistribuire din 
sumele alocate Capitolului de 
investiţii la Ministerul Mediului 

Se solicită această sumă pentru 
realizarea acestui proiect deosebit 
de important, dat fiind că în anul 
2005, în timpul inundaţiilor pe 
râurile Ialomiţa şi Prahova, 
Comuna Bărbuleşti a fost inundată. 
De asemenea, Comuna Adâncata a 
fost parţial inundată. Investiţia este 
necesară pentru protecţia împotriva 
inundaţiilor pentru următoarele 
localităţi: Adâncata, Coşereni, 
Bărbuleşti, Urziceni, Borăneşti, 
Bărcăneşti, Axintele. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
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nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

510 Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
100 mii lei pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere în 
Comuna Sudiţi, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Investiţie necesară pentru redarea 
în circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi 
protecţia antierozională a 
terenurilor. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
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511 Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
100 mii lei pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere în 
Comuna Săveni, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Investiţie necesară pentru redarea 
în circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi 
protecţia antierozională a 
terenurilor. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

 
 

512 Anexa nr.3/23 Se propune suplimentarea bugetului Investiţie necesară pentru redarea Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Ministerului Mediului cu suma de 
100 mii lei pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere 
Comuna Mărculeşti, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

în circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi 
protecţia antierozională a 
terenurilor. 
 
 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 
 

513 Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
100 mii lei pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere în 

Investiţie necesară pentru redarea 
în circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi 
protecţia antierozională a 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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crt. 
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Comuna Cosâmbeşti, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

terenurilor. 
 
 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

 
 

514 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru extintere reţea 
canalizare şi staţie de epurare în 
satele Stelnica şi Maltezi, comuna 
Stelnica, jdueţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 

Pentru racordarea tuturor 
locuitorilor la reteaua de canalizare. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 



 
 
Nr. 
crt. 
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silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

515 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru construcţie parc în 
comuna Gheorghe Doja judetul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 

Pentru petrecearea timpului liber şi 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi şi pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

516 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru platforma ecologică 
pentru gunoaie în comuna Grindu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Pentru aliniere la cerintele UE. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
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crt. 
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Guvernului Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
 

517 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru achiziţionare containere 
pentru gunoaie şi comuna Grindu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Pentru colectarea deseurilor. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
 

518 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Se propune alocarea sumei de 
16.970 mii lei pentru reabilitare dig 
de aparare împotriva inundaţiilor în 
municipiul Fetesti, judeţul Ialomiţa. 

Şi fiecare an, datorita cresterii 
nivelului Dunarii, zeci de 
gospodarii sunt şi pericol de a fi 
acoperite de apa. Şi fiecare an 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

autoritatile centrale vorbesc despre 
necesitatea reabilitaroii şi 
consolidarii digului, fara a finanta 
insa proiectul. 
 
 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
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aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

519 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 110 
mii lei pentru rerabilitare şi 
extindere parc central în comuna 
Făcăeni, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
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520 Anexa nr.3/23/02 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 835 
mii lei pentru reabilitare parc în 
comuna Mihai Kokalniceanu judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

521 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru refacerea rigolelor de 
colectare a apelor pluviale pe o 
lungime de 2 km în comuna Mihail 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Kogalniceanu judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
 

522 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
100 mii lei pentru Comuna Bucu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finanţează lucrările privind 
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lucrărire destinate prevenirii, 
înlăturării şi/sau diminuării 
efectelor produse de fenomenele 
meteorologice periculoase la 
lucrările de gospodărire a apelor 
aferente obiectivelor din 
domeniul public al statului, 
precum şi pentru refacerea unor 
obiective importante de 
infrastructură rutieră şi 
feroviară, grav afectate de 
alunecări de teren care pot 
conduce la obturarea scurgerii 
cursurilor de apă; 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
 

523 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
100 mii lei pentru Comuna 
Cosâmbeşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 

Investiţie necesară pentru redarea 
în circuitul productiv al terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi 
protecţia anti-erozională a 
terenurilor. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finanţează lucrările privind 
lucrărire destinate prevenirii, 
înlăturării şi/sau diminuării 
efectelor produse de fenomenele 
meteorologice periculoase la 
lucrările de gospodărire a apelor 
aferente obiectivelor din 
domeniul public al statului, 
precum şi pentru refacerea unor 
obiective importante de 
infrastructură rutieră şi 
feroviară, grav afectate de 
alunecări de teren care pot 
conduce la obturarea scurgerii 
cursurilor de apă; 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
 

524 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 

Pentru sănătatea populaţiei şi 
crearea unui spaţiu ambiental de 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 464 -

Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

90 mii lei pentru „Creare spaţii 
verzi” în comuna Muntenii Buzău, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

calitate pentru traiul zilnic. 
 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 
 

525 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
741 mii lei pentru „Ansamblu zona 
verde comuna Jilavele” în comuna 
Jilavele, judeţul Ialomiţa. 
 

Pentru sănătatea populaţiei şi 
crearea unui spaţiu ambiental de 
calitate pentru traiul zilnic. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 
 

526 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
110 mii lei pentru finalizarea 
proiectului „Managementul integrat 
al deşeurilor menajere în loc. Dridu, 
Fierbinţi-Târg, Maia, Adâncata, 
Moldoveni, Brazii, Jilavele, 
Moviliţa, Sineşti, Rosiori şi 
Drăgoieşti” în comuna Jilavele, 
judeţul Ialomiţa. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si sistemele integrate 
de management al deşeurilor, 
cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei 
publice locale. 
 

527 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
200 mii lei pentru „Managementul 
integrat al deşeurilor în comunele 
Coşereni, Bărcăneşti, Axintele” în 
comuna Bărcăneşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si sistemele integrate 
de management al deşeurilor, 
cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei 
publice locale. 
 

528 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
500 mii lei pentru „Amenajare parc 
comunal” în comuna Giurgeni, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 

Pentru sănătatea populaţiei şi 
crearea unui spaţiu ambiental de 
calitate pentru traiul zilnic.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

529 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
300 mii lei pentru „Managementul 
integrat al deşeurilor” în comuna 
Axintele, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si sistemele integrate 
de management al deşeurilor, 
cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei 
publice locale. 
 

530 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
720 mii lei pentru „Construire 
platformă de compost pentru 
deşeurile provenite din zootehnie” în 
comuna Stelnica, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
 

531 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
50 mii lei pentru „Împădurirea 
terenurilor degradate din comuna 
Colelia” în comuna Colelia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Pentru recuperarea terenurilor 
degradate care au devenit 
inutilizabile pentru agricultură. 
 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
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ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

532 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
1000 mii lei destinată obiectivul 
„Verificarea şi consolidarea digului 
de apărare împotriva inundaţiilor din 
comuna Giurgeni” către comuna 
Giurgeni, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Pentru protejarea localitătii, 
populaţiei şi bunurilor împotriva 
inundaţiilor. Comuna are o 
vechime de sute de ani, este situată 
pe malul Dunării şi este frecvent 
inundată. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

533 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
500 mii lei pentru obiectivul 
„Construire dig protecţie pentru 
locuinţele din zona inundabilă” către 
comuna Stelnica, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Pentru protejarea localităţii, 
populaţiei şi bunurilor împotriva 
inundaţiilor. Comuna are o 
vechime de sute de ani, este situată 
pe malul Dunării şi este frecvent 
inundată. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
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“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

534 Anexa nr.3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
300 mii lei destinată obiectivul 
„Amenajarea unei platforme de 
gunoi ecologice” către comuna 
Valea Ciorii, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 

Investiţie necesară pentru sănătatea 
populaţiei şi pentru protecţia 
mediului. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
 

535 Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Se propune suplimentarea  bugetului 
pe anul 2013 cu suma de 50 mii lei , 
destinată finanţării proiectului 
denumit ”Înfiinţare perdele de 
protecţie pe o suprafaţa de 20 de 
hectare”  pentru Primăria Comunei  
Adâncata, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 

Suma este necesară  pentru 
înfiinţarea perdelelor forestiere de 
protecţie în jurul satelor Adâncata 
şi Patru Fraţi, sate care sunt 
afectate  de viscol. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
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Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

 
 

536 Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
pe anul 2013 cu suma de 300 mii lei, 
destinată înfiinţării unei platforme 
ecologice pentru colectarea 
deşeurilor, pentru   Primăria 
Comunei Ciocarlia, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară construcţiei 
unei platforme ecologice de 
colectare a deşeurilor  care să 
corespundă condiţiilor de mediu 
prevazute de lege.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ 

537 Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
pe anul 2013  cu suma de 15000 mii 
lei, destinată finanţării parţiale a 
obiectivului de investiţie denumit 
“Punerea în siguranţă a lucrărilor de 
apărare împotriva inundaţiilor pe 
Râul Ialomiţa şi afluienti în zona 
Municipiului Urziceni, Judetul 
Ialomiţa, etapa a II-a.”Valoarea 
totală inclusiv TVA a proiectului 
este de 22687,863 mii lei, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

lucrările de punere în siguranta a 
digurilor de pe râurile Ialomiţa şi 
Prahova sunt de maxima 
importanta întru-cât vor apara 
împotriva inundaţiilor localitaţile: 
Adâncata, Patru-Fraţi, Moldoveni, 
Bărbuleşti, Coşereni, Urziceni, 
Borăneşti, Bărcăneşti, Axintele, 
Manasia, Broşteni, Alexeni, Ion 
Roată. Localităţile enumerate au 
fost afectate de inundaţii în anul 
2005. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

538 Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitolul 5001 – Grupa 51 – art. 02 
– alin. 14 – Programe multianuale 
de mediu şi gospodarire a apelor 

Alocarea sumei de 307 mii lei pentru 
realizarea de spatii verzi prin 
construire parc nou şi com. Erbiceni, 
jud. Iasi 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 

Finalizarea obiectivului de 
investitii, proiect executat fizic 
75%, decontat 50% . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
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finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

539 Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI 

– Transferuri între 
unităţi ale 

administraţiei publice, 
Art 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 12.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reamenajare albie râu 
Siret, pe 
raza comunei Al. I. Cuza, judeţul 
Iaşi” 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Suma propusă spre alocare este 
necesară continuării obiectivului de 
investiţii cu impact asupra 
mediului, în vederea îmbunătăţirii 
infrastructurii de apă. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
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investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

540 Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Proiect de îmbunătăţire 
a calităţii mediului, comuna Al. I. 
Cuza“, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Suma propusă este necesară pentru 
cofinanţarea acestui obiectiv nou de 
investiţii cu impact asupra 
mediului. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
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Guvernului gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, lucrările de 
îmbunătăţire a calităţii mediului 
se finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale.  

541 Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Amenajare spaţii verzi 
în comuna Al. I. Cuza”, , judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Suma propusă este necesară 
cofinanţării unui obiectiv nou de 
investiţii cu impact asupra mediului 
în vederea amenajării unor spaţii de 
recreere pentru locuitorii din spaţiul 
rural. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

542 Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 2.349 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii „Realizare parcuri în satele 
Mălăeşti, Sangeri, Bulbucani, 
Gropniţa”, comuna 
Gropniţa, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Suma este necesară pentru 
demararea lucrărilor aferente 
acestui obiectiv nou de investiţii, în 
vederea îmbunătăţirii condiţiilor de 
mediu prin realizarea unor spaţii de 
recreere pentru locuitorii din spaţiul 
rural.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
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finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

543 Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1.500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Amenajare scuar şi 
parcare în cartier Dancu, comuna 
Holboca”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Suma este necesară pentru 
demararea lucrărilor de construcţie 
a acestui obiectiv nou de investiţii 
util pentru fluidizarea traficului. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
 

544 Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 100 mii lei în vederea finanţării 
obiectivului de investiţii “Amenajare 
spaţii verzi cu destinaţia parc de 
joacă pentru copii în oraşul Podu 
Iloaiei”, judeţul Iaşi. 
 

Realizarea acestui obiectiv nou de 
investiţii presupune asigurarea 
spaţiului verde într-o zonă intens 
poluată, necesară atât în scop 
recreativ cât şi în vederea 
îmbunătăţirii factorilor de mediu 
din localitate. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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şi gospodărire a apelor Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 
 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

545 Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1.324 mii lei în vederea finantării 
obiectivului de investiţii “Sistem 
ecologic de colectare selectivă şi 
transport deşeuri menajere în 
comuna Siretel”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea acestui obiectiv nou în 
vederea intăririi capacităţii 
sistemului integrat de management 
al deşeurilor în comuna Siretel. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
 

546 Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1.000 mii lei în vederea finantării 
obiectivului de investiţii “Înfiinţarea 
unui Parc al Copiilor în oraşul Târgu 
Frumos”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Realizarea acestui obiectiv nou de 
investiţii presupune asigurarea 
spaţiului verde într-o zonă intens 
poluată, necesar atât în scop 
recreativ cât şi în vederea 
îmbunătăţirii factorilor de mediu 
din localitate. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
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Guvernului verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

547 Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 20 mii lei în vederea finantării 
obiectivului “Înfiinţare parcuri de 
joacă pentru copii, în satele Rădeni 
şi Roscani, comuna Roscani”, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Realizarea acestui obiectiv nou de 
investiţii presupune asigurarea 
spaţiului verde într-o zonă intens 
poluată, fiind necesar atât în scop 
recreativ cât şi în vederea 
îmbunătăţirii factorilor de mediu 
din localitate. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
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sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

548 Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 9.000 mii lei pentru canalizare şi 
apă, comuna Dumitreşti, jud 
Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: bugetul MMSC 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi apă. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

549 Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 10 mii lei pentru amenajare parc 
în localitatea Dumitreşti, jud 
Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 

Pentru petrecearea timpului liber şi 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi şi pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
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Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: bugetul MMSC 

mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

550 Anexa nr.3/23/28 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Se aloca suma de 200 mii lei, pentru 
Infiintare şi Reamenajare Parcuri şi 
Municipiul Adjud, judetul Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul MMSC 
– programe de investiţii publice. 

Suma este necesara pentru 
cofinantare proiect aferent 
Programului National de 
Imbunatatire a calitatii mediului 
prin realaizarea de spatii verzi şi 
localitati. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

551 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 

Se solicită această sumă pentru 
cofinanţare proiect Sistem Zone 
Verzi, com. Cozieni, jud. Buzau 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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75 mii lei. 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 Deputat PDL- Cezar PREDA şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

552 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
100 mii lei. 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

Se solicită această sumă pentru 
cofinanţare proiect Sistem Zone 
Verzi, com. Panatau, jud. Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 Deputat PDL- Cezar PREDA şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

553 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
4000 mii lei. 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 Deputat PDL- Cezar PREDA şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 

Se solicită această sumă pentru 
cofinanţare proiect apă – canal, 
com. Mărăcineni, jud. Buzău 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

554 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
5410,200 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii „Sistem 
centralizat de canalizare „ în comuna 
Giurgiţa”, judeţul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Senator PDL – Dincă Mărinică 
Deputat PDL – Dascălu Constantin 
Deputat PDL – Stoica Ştefan-Bucur 
Grupurile parlamentare 
ale PDL din Senat şi 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii prin 
asigurarea condiţiilor elementare de 
trai. 
Obiectivul de investiţii este în fază 
de licitaţie.
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
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Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă al Guvernului 
sau bugetul Min. Mediului 
– realocări de pe alte 
proiecte. 

investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

555 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
250 mii lei pentru cofinanţarea 
reţelei  de colectare a apei uzate–
canalizare.  
Comuna Botiz,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cofinanţarea reţelei de colectare a 
apei uzate întrucât proiectul se 
desfăşoară prin programul A.D.I., 
din fonduri europene. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
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556 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice Anexa cu 
suma de 615,53 mii lei pentru 
amenajarea de spaţii verzi în centrul 
comunei Micula. 
Comuna Micula,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru amenajarea 
spaţiilor verzi având în vedere 
derularea Programului Naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului 
prin realizare de spaţii verzi în 
localităţi, iar proiectul din 
localitatea Micula este depus la 
Minister din anul 2009.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

557 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului cu suma de 293 mii lei 
pentru realizarea de spaţii verzi. 
Comuna Tarna Mare,  
Judeţul Satu Mare 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
spaţiilor verzi având în vedere că 
investiţia începută în anul 2011 este 
realizată în proporţie de 30% şi 
necesită fonduri pentru finalizare. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 
 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

558 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului  cu suma de 3.000 mii 
lei pentru amenajarea pârâului Tarna 
Mare, etapa a II-a. 
Comuna Tarna Mare,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru amenajarea 
pârâului Tarna Mare, etapa a II-a, 
având în vedere că în prima etapă 
s-a realizat 50% din necesarul de 
lucrări şi există în continuare,  pe 
cursul pârâului Tarna Mare, zone 
cu risc major de inundaţii.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputatilor 
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

559 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului cu suma de . 650.000  
mii lei pentru introducerea de 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
efectul pozitiv asupra reînnoirii 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Contravine prevederilor art. 138, 



 
 
Nr. 
crt. 
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programe tip „Rabla” pentru parcul 
naval. 
Oraş Bucureşti 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

parcului naval şi relansarea creşterii 
economice. 

alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finanţează Programul de 
stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional şi rogramul de 
stimulare a înnoirii Parcului 
naţional de tractoare şi maşini 
agricole autopropulsate.  
Administraţia Fondului pentru 
Mediu fiind instituţie publică 
finanţată integral din venituri 
proprii, în conformitate cu art. 9 
din OUG 196/2005. 

560 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2 800 mii lei pentru  
lucrări de reabilitare reţea de apă 
şi canalizare în Municipiul Beiuş,  
jud. Bihor. 
 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Pentru a asigura localnicilor  
condiţii de viaţă mai bune este  
absolut necesară reabilitarea  
reţelei de apă şi canalizare în  
Municipiul Beiuş. 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

561 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 

Se propune suplimentarea sumei  
prevazute pentru judetul Calarasi  
pentru obiectivul “Infiintare Parcul  
Prieteniei” şi Municipiul Calarasi  
cu suma de 134.005 mii lei 
 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 



 
 
Nr. 
crt. 
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ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

562 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 

 
Se propune suplimentarea sumei  
prevazute pentru judetul Calarasi  
pentru obiectivul “Parc Sala  
Polivalenta” şi Municipiul Calarasi  
cu suma de 3.500.000 mii lei. 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
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a Guvernului. 
563 Anexa nr. 3/23/02 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 

 
Se propune suplimentarea sumei  
prevazute pentru judetul Calarasi  
pentru obiectivul “Parc pentru  
dezvoltare turistica şi agrement  
Borcea” cu suma de 93.000.000  
mii lei. 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
 
  
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

564 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 

 
Se propune suplimentarea sumei  
prevazute pentru judetul Calarasi  
pentru obiectivul “Protectie mal  
stang brat Borceacu” suma de  
8.380.000 mii lei. 
 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

565 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru  

Continuare obiectiv de investitii.  
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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crt. 
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Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 

reabilitarea şi extinderea  
sistemului de alimentare cu apa  
potabila şi introducerea  
sistemului de canalizare şi  
comuna Manastirea, jud.  
Calarasi 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

rurale şi creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
 
 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice.  

566 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 5000 mii lei pentru  
extinderea sistemului de  
alimentare cu apa potabila şi  
introducerea sistemului de  
canalizare şi satele Coconi şi  
Sutana din comuna Manastirea,  
jud. Calarasi 

Continuare obiectiv de investitii.  
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale şi creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice.  

567 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1500 mii lei pentru  
construire statie de epurare şi  
comuna Manastirea, jud.  
Calarasi 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii.  
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale şi creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice.  

568 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 400 mii lei pentru  
imbunatatirea şi dezvoltarea  
infrastructurii legate de  
dezvoltarea şi adaptarea  
agriculturii şi silviculturii, comuna  
Ulmu, jud. Calarasi. 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Obiectiv nou de investitii.  
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale şi creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
 
 

569 Anexa nr. 3/23/02  Obiectiv nou de investitii.  Propunem respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 503 -

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 996,826 mii lei pentru  
instalarea sistemelor de incalzire  
care utilizeaza energie  
regenerabila-panouri solarepompe 
de caldura, comuna  
Ciocanesti, jud. Calarasi. 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale şi creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu  
 
 
 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

570 Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 5.000 mii lei pentru  
finantarea obiectivului  
reprezentând împădurirea  
terenurilor din jurul haldelor de  
steril din localitatea Moldova  

Se solicita admiterea  
amendamentului pentru a  
diminua efectul ca norii de nisip  
să ajungă în Republica Serbia,  
acestia ridicându-se în urma  
vânturilor puternice din zonă. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Nouă, judeţul Caraş Severin.   
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

  Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

571 Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru  
finantarea obiectivului  
“Regularizarea Valea Mare şi  
Bosneag la Moldova Noua, Judet  
Caras- Severin”, localitatea  
Moldova Nouă, judet Caras Severin. 
 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 

Se solicita admiterea  
amendamentului pentru  
următoarele motive:   
Zidurile de sprijin acolo unde nu  
lipsesc cu desavarsire au o  
vechime de peste 70 de ani şi şi  
cea mai mare parte nu mai au  
fundatie, cresterea tonajului  
mijloacelor de transport pune şi  
pericol stabilitatea carosabilului  
şi a zidurilor de sprijin.  
Investitia este esalonata pe 3  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

ani şi 3 luni. Obiectiv nominalizat 
şi H.G. nr.  
806/10.08.2011 la pozitia nr.5. 
 
 
 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

572 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 

  
Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Amenajare  
Parc Grădina Neamţului”,  
comuna Vedea, judeţul Giurgiu  
cu suma de  880 mii lei. 
 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Necesitatea creării condiţiilor de  
agrement, îmbunătăţirea calităţii  
mediului.  
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

573 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii, 
 

Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “ Amenajare Parc 
Comunal cu o suprafaţă de  
31 000 mp”, comuna Hotarele,  
judeţul Giurgiu cu suma de  410  
mii lei. 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Investiţie în derulare.  
Necesitatea creării condiţiilor de  
agrement, îmbunătăţirea calităţii 
mediului.  
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

574 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Amenajare  

Investiţie în derulare.  
Necesitatea creării condiţiilor de  
agrement, îmbunătăţirea calităţii  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 507 -

Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 

spaţii verzi şi modernizare alei  
pietonale”, comuna Comana,  
judeţul Giurgiu cu suma de 410  
mii lei.  
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară 

mediului.  
 
 
La dispoziţia Guvernului 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

575 Anexa nr.3/23 – Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice 

Reabilitare DN 15 (Piatra Neamţ- 
Roman): de la kilometrul 0+00 – 
45+250, în valoare de 12.000 mii 
lei 

Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 

Motivaţia: Îmbunătăţirea 
condiţiilor de circulaţie pe 
drumurile naţionale. Pe acest 
tronson nu s-au mai executat 
lucrări de modernizare de peste 
25 de ani; 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 

institutii pe  anul  2012 
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

576 Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Schimbarilor 
Climatice –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  400 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Aparari 
de maluri peste paraul Solont, sat 
Tarata Comuna Parjol,  Jud Bacau 

 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea lucrarilor de protectie a 
localitatii impotriva inundatiilor. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

1 

577 Anexa nr.3/23/02 Mi9nisterul 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice/Grupa/titlu 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
210 mii lei pentru obiectivul 
„Decolmatarea şi amenajarea Văii 
Imbrului” din comuna Pechea, 
judeţul Galaţi. 
 
Iniţiatori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală din Senat şi Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice din 
Camera Deputatilor 
 
 
Senator PP-DD Nicolae Marin 
Senator PP-DD Eugen Chebac 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că reprezintă un obiectiv de 
investiţii cu impact social. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
 
578 Anexa 3/23/02 – Ministerul 

Mediului şi Schimbarilor 
Climatice –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de  500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Infiintare parc, 
comuna Rosiori, Sat Rosiori Jud 
Bacau 

 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea gradului de 
civilizaţie şi spaţiu rural, 
asigurarea unui mediu sanatos 
şi creearea unui spatiu de 
recreere. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 



 
 
Nr. 
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Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului 

579 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 5,016 mii lei, pentru 
regularizarea parâului Baleasa, 
loc. Salistea de Sus, jud. 
Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 

Proiectul este în derulare, SF şi PT 
elaborate. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

580 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 346,08 mii euro, pentru 
apărări de mal, frontal de 
captare Valea Raoaia, com. Tg 
Lapus, jud. Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru agricultură, 

Proiectul este finalizat în proporţie 
de 90%. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare.  
581 Anexa nr. 3/23/02 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1209 mii 
lei,  pentru îmbunătăţirea 
calităţii mediului prin 
realizarea unui parc central 
din oraş Tg. Lapus, jud. 
Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 
 

  
Proiectul este şi derulare 

 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

582 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 8284mii 
lei,  pentru amenajări şi 
construirea de diguri de 
apărare râu Lapuş pentru 
apararea împotriva 
inundaţiilor pe sectoarele 

  
Proiectul este şi derulare 

 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
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localitaţilor Baiut, Tg Lapus, 
Remetea, Chioarulu şi 
Lapusel,  jud. Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 
 

alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu şi schimbări 
climatice, pe baza proiectelor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

583 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 3932mii 
lei,  pentru instalarea 
sistemelor de încălzire care 
utilizează energie regenerabilă 

  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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pentru amplasarea de centrale 
pe biomasa la următoarele 
unitati  din cadrul UAT: 
Primăria Tg, Lapus, Centru 
social multifuncţional, G.Sc. 
liceul Teoretic P. Rares, 
Spitalul Tg. Lapus,  jud. 
Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 

diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

584 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1753 mii 
lei,  pentru imbunatăţire a 
calităţii mediului prin 
împădurirea terenurilor 
agricole degradate, com . Tg. 
Lapus  jud. Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru agricultură, 

  
 

 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 

alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 

căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 

fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare 

585 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1753 mii 
lei,  pentru imbunatăţire a 
calităţii mediului prin 
împădurirea a 36,11 ha pasune 
degradata, com. Tg. Lapus  
jud. Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 

  
 

 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
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Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 

reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare 

586 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii 
lei,  pentru program fond de 
mediu pentru trotuare şi 
biciclişti  şi oraş Tg. Lapus  
jud. Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 
 

  
 

 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 

alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 

căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 

fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi programul de 
realizare a pistelor pentru 
biciclişti. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
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actelor normative date în 
aplicare. 

587 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1500 mii 
lei,  pentru amenajari 
hidrotehnice pe Valea 
Handalului  jud. Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 
 

  
 

 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
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cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

588 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 10561 mii 
lei,  pentru asigurarea 
sustenabilităţii energetice a 
consumatorilor publici din 
com Farcasa, prin realizarea 
unei capacitaţi de producere a 
energiei electrice utilizând 
energia regenerabilă  jud. 
Maramureş 

 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 

  
 

 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
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investiţiilor strategice 
 

aplicare 

589 Anexa 3/23 
Ministerul 
Mediului şi Schimbarilor Climatice 

Se propune suplimentarea 
bugetului astfel: 
-amenajare spaţii verzi şi locuri 
de joacă pentru copii com. 
Viişoara, jud. Cluj 
- valoare – 5.000.mii lei 
-amenajare dig râul Arieş, com. 
Viişoara, jud. Cluj 

- valoare – 500mii lei 
 

Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare: 
 Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului; 
 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

590 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi şi 
Schimbarilor Climatice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 200 mii lei pentru 
construcţie parc în satul Gârbău, 
comuna Gârbău, jud. Cluj. 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare: 
 Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului 

  art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

591 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de cc100 mii lei pentru 
modernizare spaţii verzi în 
comuna Ţaga, judeţul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

592 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
împădurirea a 85 hectare de 
teren degradat în comuna 
Bonţida, judeţul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare: 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
 Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului  
  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
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 Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia 
Guvernului  
 

pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

 
593 Anexa3/23 

Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 

Se aloca suma de 100 mii lei pentru 
finantarea proiectului privind 
asigurarea securitatii cibernetice prin 
instalarea de filtre – servere de tip I 
şi de tip II- (servere ce pot gestiona 
traficul de e-mail şi internet ) 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 

Acest proiect va permite 
identificarea şi protejarea atacurilor 
malitioase şi furturilor de date din 
sistemele informatice ale 
Ministerului Mediului şi 
Schimbarilor Climatice  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare 
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
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finantarii investitiilor strategice 
594 Anexa 3/23/02   Ministerul 

Mediului şi Schimbarilor Climatice 
– Grupa/Titlul 51 

Se aloca suma de 700 mii lei pentru 
obiectivul de investitii “ Construire 
dig pentru aparare de mal pe raul 
Trotus”, comuna Gura Vaii, judetul 
Bacau 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Şi fiecare an locuitorii comunei 
Gura Vaii se confrunta cu situatii 
periculoase din cauza neamenajarii 
raului Trotus. Efectuarea de 
investitii este deosebit de urgenta, 
fiind puse şi pericol vieti omenesti 
şi mai multe locuinte. Suma este 
necesara pentru realizarea lucrarilor 
de protectie a localitatii impotriva 
inundatiilor. 
  
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
595 Anexa 3/23/02   Ministerul 

Mediului şi Schimbarilor Climatice 
– Grupa/Titlul 51 

Se aloca suma de 3 750 mii lei 
pentru obiectivul de investitii “ 
Corectare torent paraul Corbului”, 
comuna Brusturoasa, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 

Şi fiecare an locuitorii comunei 
Brusturoasa se confrunta cu situatii 
periculoase din cauza neamenajarii 
paraului Corbului. Efectuarea de 
investitii este deosebit de urgenta, 
fiind puse şi pericol vieti omenesti 
şi mai multe locuinte.  
  
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

596 Anexa 3/23/02   Ministerul 
Mediului şi Schimbarilor Climatice 
– Grupa/Titlul 51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbarilor Climatice cu suma de 
75 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Taluz pe DC Corbasca 
Pct Pana ” din comuna Corbasca, 
judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 

Investitia este necesara pentru 
realizarea lucrarilor de protectie a 
localitatii impotriva inundatiilor.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
foloseşte pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exterciţiului bugetar. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanţează şi lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor, 
cuantumul finanţării de la 
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Guvernului bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale se 
aprobă prin hotarâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritaţile administratiei 
publice locale 

 
597 Anexa 3/23 

 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  cofinanţare proiect 
Ministerul Mediului şi Schimbarilor 
Climatice 
 în Comuna Ungheni, Jud. Argeş,  
 sistem de canalizare în Comuna 
Ungheni, Jud. Argeş, cu suma 
de 700 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 
Sursa de finantare: 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece studiul 
de fezabilitate şi proiectul au fost 
achitate. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
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Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

598 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

Corectarea torentilor(C.T)          
VL.BAITA , judetul Bihor- valoare 
2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

Corectarea torentilor(C.T)          
VL.BAITA  
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

599 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

C.T ,VL.VARATEC , judetul Bihor 
valoare1.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 

C.T ,VL.VARATEC  
 

 

600 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

C.T,VL.VARZARI judetul Bihor –
valoare 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 

C.T,VL.VARZARI 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 

Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

601 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

C.T,VL.CRISTIOR judetul Bihor 
valoare 1.000 mii lei 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 

C.T,VL.CRISTIOR,valoare 
1 mil Ron 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

602 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

C.T,VL.PAMPAR judetul Bihor  - 
valoare 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 

C.T,VL.PAMPAR 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

603 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 

C.T,VL.SIGHISTEL judetul Bihor  
valoare 2.000 mii lei 

C.T,VL.SIGHISTEL 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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Schimbarilor Climatice 
 

 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 
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604 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

C.T,VL.GHIGHISENI judetul Bihor  
valoare 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 
. 

C.T,VL.GHIGHISENI 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
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Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

605 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

C.T,VL.CRISUL PIETROS, judetul 
Bihor  valoare 3.000 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 
 

C.T,VL.CRISUL PIETROS 
. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
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bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

606 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

C.T,VL.MEZIAD judetul Bihor 
valoare  
2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 

C.T,VL.MEZIAD 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
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aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

607 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

C.T,VL.ROSIA judetul Bihor 
valoare 
2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 

C.T,VL.ROSIA 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

608 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

Deschidere drum auto- 
forestier(D.A.F) MEZIAD, judetul 
Bihor – valoare 1.500 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 
 

Deschidere drum auto- 
forestier(D.A.F) MEZIAD 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

609 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

D.A.F BAITA, judetul Bihor valoare 
1.500 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

D.A.F BAITA ,valoare 1,5 
milioane Ron 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
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modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

610 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

D.A.F JIVITA, judetul Bihor 
valoare 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

D.A.F JIVITA,valoare 2 mili- 
oane Ron. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

611 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
Anexa 3/24 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

Modernizare D.A.F  
GALBENA , judetul Bihor valoare 
1.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Livi Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu u 
 
Sursa de finantare: 

Modernizare D.A.F  
GALBENA  
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

612 Anexa 3/23Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

Modernizare D.A.F Valea 
Ponoare, judetul Bihor valoare 1.000 
mii lei  
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 

Modernizare D.A.F Valea 
Ponoare 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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dispozitia Guvernului repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

613 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

Modernizare D.A.F VARA- 
TEC, judetul Bihor valoare 1.000 
mii lei  
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 

Modernizare D.A.F VARA- 
TEC  
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Responsabilitatea stabilirii 
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Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul MMSC au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

614 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

Se propune alocarea  sumei de 
1.264,800 mii lei, pentru constructie 
platforma deseuri menajere. 
 Comuna Viisoara 
Judetul Teleorman. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru constructia 
platformei de deseuri ,facand parte 
din proiectele  ce şi 
initiate/continuate  urgent şi 
comuna Viisoara, şi vederea 
dezvoltarii durabile a localitatii . 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 

exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ 

615 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune alocarea sumei de 750 
mii lei pentru amenajare spaţii verzi 
în comuna Dagâţa, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice 

Investiţia este necesară pentru 
amenajarea unor spaţii verzi, în 
scop recreativ, dar şi pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor din comuna Dagâţa. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
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a Guvernului. 
 

616 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune alocarea sumei de 560 
mii lei pentru realizarea de spaţii 
verzi în comuna Tansa, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice 

Investiţia este necesară pentru 
asigurarea spaţiului verde necesar, 
în scop recreativ şi pentru 
îmbunătăţirea calităţii 
mediului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

 
617 Anexa 3/23 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Se propune alocarea sumei de  1056 
mii lei pentru realizarea unui parc în 
comuna Ţibana, judeţul Iaşi  
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 

Investiţia este necesară pentru  
îmbunătăţirea calităţii 
Mediului ce conduce la condiţii 
mai bune pentru o viaţă sănătoasă. 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
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Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice 
 

mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

618 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării cu suma de 
523 mii lei pentru lucrări de 
amenajare spaţii verzi în comuna 
Ideciu de Jos, judeţul Mureş. 
 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 
Obiectiv de investiţii cu impact 
social 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
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Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

 
619 Anexa nr. 3/23/02 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării cu suma de 
770 mii lei pentru reabilitare drum 
comunal DC5, comuna Ideciu de 
Jos, judeţul Mureş. 
 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 
Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administraţiei Publice 
repartizeaza pe judete suma 
prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administraţiei 
Publice listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

620 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 252 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Amenajare 
parc în localitatea Grindeni, judeţul 
Mureş” 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

 
 
Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

621 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 500 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Amenajare 
spaţii verzi şi realizarea unui parc în 
localitatea Nadeş, judeţul Mureş”. 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 
Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
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finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

622 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 600 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Proiect 
stopare alunecări de teren în 
Tăureni, judeţul Mureş”. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 
 
Reabilitarea şi protejarea zonelor 
afectate de calamităţile naturale 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
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investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
623 Anexa nr. 3/23/02 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 250 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Realizarea 
unui parc în localitatea Miheşu de 
Câmpie, judeţul Mureş” 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

624 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se suplimentează programul de 
investiţii cu suma de 120 mii lei, 
prin introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii denumit: „Platforma 
depozitare gunoi în localitatea 
Crăieşti, judeţul Mureş .” 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 
Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor de 
calitate şi reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi cel 
urban. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
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prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

 
625 Anexa nr. 3/23/02 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

 
Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
pentru Programul naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
realizarea de spaţii verzi în localităţi, 
comuna Mihăieşu de Câmpie, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Studiu de fezabilitate.  
 
 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

626 Anexa nr. 3/23/02 Se alocă suma de 19 mii lei pentru  Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

canal menajer str. Păltiniş, 
municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
 
 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

 
627 Anexa nr. 3/23/02 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se alocă suma de 290 mii lei pentru 
canal menajer str. Prof. V. 
Moldovan şi Băilor, municipiul 
Târnăveni, Judeţul Mureş. 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 

 
 
Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 
 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

628 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

 
Se alocă suma de 283 mii lei pentru 
canal menajer şi canal pluvial pe str. 
Industriei, municipiul Târnăveni, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 

 
Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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Deputatilor 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

 
629 Anexa nr. 3/23/02 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se alocă suma de 270 mii lei pentru 
canal pluvial pe str. Râului, 1 
Decembrie 1918, municipiul 
Târnăveni, Judeţul Mureş. 
 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

630 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se alocă suma de 138 mii lei pentru 
staţie de pompare ape pluviale 
pluviale pe str. Frumoasa, 
municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – PDL
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 
 
Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

631 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 

Se alocă suma de 80 mii lei pentru 
canal menajer, str. 1 Decembrie 
1918, municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. Obiectiv de 
investiţii important pentru 
comunitatea locală.  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Bunuri şi servicii 
 

 
 
Autori : Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 
 
 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

632 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru apărări de mal ale pârâurilor 
Lopatna şi Lopatniţa, 
comuna Soimari, Jud. Prahova cu 
suma de 100 mii lei    
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 

Se solicită admiterea 
amendamentului a se evita pe viitor 
inundaţiile produse în urma 
ieşirilor din matcă a pârâurilor 
Lopatna şi Lopatniţa. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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633 Anexa nr. 3/23/02 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, cu suma de 
6.231.000 lei pentru executarea 
lucrărilor staţiei de epurare şi 
colectoare canalizare menajera şi 
extindere retea alimentare cu apa şi 
localitatea Suletea, comuna Suletea 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Sergiu Vizitiu  
Senator: Marian Dan Mihai 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru fexecutare 
lucrărilor Statie de epurare şi 
colectoare canalizare menajera şi 
extindere retea alimentare cu apa şi 
localitatea Suletea, comuna Suletea 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,pentru 
finanţarea staţiilor de epurare se 
pot aloca sume din Fondul 
pentru mediu. Analiza, 
selectarea, finanţarea, urmărirea 
şi controlul implementării 
acestor proiecte făcându-se în 
conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicarea acestui act normativ 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
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ulterioare, obiectivele de 
investiţii pentru reabilitarea şi 
extinderii infrastructurii de apă 
şi apă uzată se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

634 Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
3.551.000 lei pentru executarea 
lucrarilor Modernizare drumuri 
satesti şi strazi principale comuna 
Suletea 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Sergiu Vizitiu  
Senator: Marian Dan Mihai 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru fexecutare 
lucrărilor Modernizare drumuri 
satesti şi strazi principale comuna 
Suletea 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

635 Anexa nr. 3/23/02 Se propune suplimentare bugetului Se solicită admiterea Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
Grupa 20/Titlul II 
Bunuri şi servicii 
 

Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu suma de 
11.658.000 lei pentru executarea 
lucrarilor de modernizare reţele de 
iluminat public prin introducerea 
sistemului de iluminat 
neconvenţional solar. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PDL Sergiu Vizitiu  
Senator: Marian Dan Mihai 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

amendamentului pentru executare 
lucrărilor în vederea modernizării 
reţele de iluminat public prin 
introducerea sistemului de iluminat 
neconvenţional solar. 
 
 
 
 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 

636 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului și 
Schimbarilor climatice 

Alocarea sumei de 890mii lei de 
lei, reprezentând cota de 
coparticipare la proiectul de 
amenajare parc din Fondul de 
Mediu în comuna Dumbrăveşti, 
judeţul Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 

Necesitatea creării condiţiilor 
adecvate de trai şi asigurarea 
protecţiei mediului. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului.   

637 Anexa 3/23 
Ministerul Mediului și 
Schimbarilor climatice 

Alocarea sumei de 500mii lei 
pentru reabilitarea şi extinderea 
zonei verzi periurbane a 
Municipiului Ploieşti, judeţul 
Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 

Necesitatea creării condiţiilor 
adecvate de trai din punct de 
vedere ecologic şi asigurarea 
protecţiei mediului în şi lângă 
Municipiul Ploieşti, deja atât de 
afectat şi aflat intr-un stadiu 
avansat de poluare. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
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Sursa de finanţare: fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

638 Anexa nr.3/23 – 
Ministerul Mediului și 
Schimbarilor climatice 

Realizare pistă biciclişti oraşul 
Plopeni, judeţul Prahova 
Valoare: 2.479,233 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Şi oraşul Plopeni nu există 
mijloace de transport în comun, 
bicicleta fiind unul din 
modalităţile de deplasare a 
multor locuitori. Şi sensul 
acesta, pentru asigurarea 
deplasării cetăţenilor, şi în 
special al copiilor spre şi de la 
şcoală, în condiţii de securitate, de 
evitare a accidentelor, 
realizarea pistei pentru biciclişti 
reprezintă o reală necessitate 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi programul de 
realizare a pistelor pentru 
biciclişti. 
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Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

 
639 Anexa 3/24 

Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
obiectivul Amenajare Parc 
Comunal, com. Buzescu, jud. 
Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

Studiu de fezabilitate 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
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acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

640 Anexa 3/24 
Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 911 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Reabilitare şi 
extindere 
sisteme de alimentare cu apă 
şi canalizare în jud. Teleorman 

– parte din Programul 
Operaţional Sectorial de Mediu 
Axa Prioritară I, municipiul 
Roşiori de Vede, jud 
Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

Cofinanţare: 911 mii lei 
Cota parte a: 950 mii lei a 
sumei de garantare a împrumutului 
aferent anului 2010 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MMSC, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MMSC pe anul 2013 

641 Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 740,86 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Infiintare 
spatii verzi, Comuna Cerna, 
Judet: Tulcea 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de investitii mentionat 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
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administratiei publice, 
 

 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

642 Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Imbunatatirea calitatii mediului 
prin impadurire, Comuna 
Mahmudia, Judet: Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
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Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

a Guvernului. 
 

 

643 Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Parc 
Acvatic, Comuna Mahmudia, 
Judet: Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 
 

644 Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2200 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Construire 
Diguri, Comuna Mahmudia, 
Judet: Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Proiect aprobat aflat şi faza de 
licitatie executie suma 
reprezentand partea de 
cofinantare 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 571 -

silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 

lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
645 Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice 
 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administraţiei publice, 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1200 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Renaturare 
zona Carasuhat, Comuna 
Mahmudia, Judet: Tulcea 
 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizarea obiectivului 
de invstitii menţionat 
Proiect şi evaluare suma 
reprezentând partea de 
cofinanţare 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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 Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

 se finanţeze lucrările respective  
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

646 Ministerul Mediului şi 
Schimbarilor Climatice 
 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 10000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Suprainaltare dig de aparare, 
Comuna Turcoaia, Judet: Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor şi Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii menţionat 
Proiect evaluat şi aşteptarea 
finanţării suma reprezentând 
partea de cofinanţare 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
Totodată,   responsabilitatea  
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Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
647 Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice 
 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Parc de 
agrement şi recreere, Comuna 
Turcoaia, Judet: Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Proiect şi faza de SF suma 
reprezentand partea de 
Cofinantare 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

648 Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administraţiei publice, 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Parc de 
agrement şi recreere Comuna 
Horia, Judeţ: Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizarea obiectivului 
de investiţii menţionat 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
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 finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 

 
649 Anexa 3/23 Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climaterice – cap. 
50.00 

Din suma prevăzută se alocă 329,7 
mii lei pentru proiectul Împădurirea 
suprafeţei de 51 de hectare teren 
agricol degradat aflat pe raza 
comunei Aroneanu, jud Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PP DD   
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale MMP-AFM 
Fondul pentru mediu, programul de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole 

95% realizat. Suma este absolut 
necesară pentru partea de 
cofinanţare a unui proiect în care 
deja au fost investiţi peste 1.200 mii 
lei. 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 

 
 
 
650 Anexa nr.3/22 – Ministerul 

Mediului şi Schimbărilor Climatice 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.744 mii lei pentru 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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 construire ateliere mestesugaresti 
şi localitatea Cilnic, judetul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MMSC a 
acestor obiective de investiţii 
 

651 Anexa nr.3/23 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Alocarea sumei de 18.800 mii lei lei 
pentru acţiuni de ecologizare a 
procesului de reciclare a deşeurilor 
şi subproduselor plumboase, 
rezultate din obţinerea plumbului 
decuprat, pentru SC Romplumb S.A. 
Baia Mare, judeţul Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

SC Romplumb S.A. Baia Mare, 
judeţul Maramureş , nu mai este 
cuprinsă cu nici o alocaţie bugetară. 
Continuarea sprijinului bugetar 
pentru Romplumb în anul 2013 va 
asigura funcţionarea uzinei cu 
respectarea legislaţiei de mediu. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Totodată potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, din acest 
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Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor 

Fond se finanţează lucrările 
privind gestionarea deşeurilor, 
inclusiv a deşeurilor periculoase. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
 

652 Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 5.000 mii lei pentru amenajare 
albie pâraie – baraje de protecţie pe 
maluri în Valea Viei şi Valea 
Muscelului – oraş Pătârlagele, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Pentru evitarea de inundaţii care ar 
putea avea consecinţe grave este 
necesară amenajarea albiei 
pâraielor.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
În bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
lucrările privind consolidările  
sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”.  
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Totodată,   responsabilitatea  
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  în Programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţia  tehnico-
economică a acestora a fost 
aprobată potrivit prevederilor 
alin.(1) art.43 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

653 Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăută se alocă suma de 
5.000 mii lei pentru amenajarea 
spaţiilor verzi din oraşul Pătârlagele, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

654 Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 100 mii lei pentru amenajarea de 
parcări rezidenţiale, locuri de joacă 
şi parcuri în mun. Râmnicu Sărat, 
jud. Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Creşterea calităţii vieţii pentru 
localnicii din mun. Râmnicu Sărat. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

 



ANEXA NR.2 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 
ORDONATOR:  3/24 
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1. Anexa nr.3/24 - Ministerul 
Transporturilor   
Capitolul 5001 
Grupa 51 Articolul 2 

Reabilitare DN 15 Piatra Neamţ-
Bacău (identică DN2, lungime 
50,5 Km). 
Cost estimativ 60 milioane euro. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Vlad Marcoci-PSD 
Dep.Liviu Harbuz-PSD 
Dep.Ioan Munteanu-PSD 
Dep.Vasile-Cătălin Drăguşanu-
PC 
Sen.Nazare Eugen Ţapu-PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
circulaţie pe drumurile naţionale 
şi fluidizarea circulaţiei spre 
aeroportul Bacău pentru 
deschiderea oportunităţilor 
turistice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor  

Se propune respingerea 
întrucât în bugetul 
Ministerului Transporturilor 
nu sunt prevăzute sume 
pentru finanţarea lucrărilor 
aferente infrastructurii de 
transport rutier, finanţarea 
acestora realizându-se prin 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a 
se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
 

2. Anexa 3/24 
Capitolul 5001; 
Grupa 51; Articolul 2 

Reabilitare DN 15 (Piatra Neamţ-
Roman): de la kilometrul 0+00 – 
45+250, în valoare de 15.000 mii 
lei 
  
Autori: Comisia pentru industrii şi 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
circulaţie pe drumurile 
naţionale. Pe acest tronson nu 
s-au mai executat lucrări de 
modernizare de peste 25 de ani;
 

Se propune respingerea 
întrucât în bugetul 
Ministerului Transporturilor 
nu sunt prevăzute sume 
pentru finanţarea lucrărilor 
aferente infrastructurii de 
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servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Ioan Munteanu-PSD 
Dep.Dorin Ursărescu-PNL 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

transport rutier, finanţarea 
acestora realizându-se prin 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. - Nu 
se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a 
se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
 

3. Anexa 3/24 
Capitolul 5001;  
Grupa 51 

Modernizare si extinderea la 
doua benzi pe sens a drumului 
national DN 15 Piatra Neamt – 
Bacau pe o distanta de 59 Km 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Dragusanu Vasile Catalin-
PC 

Este singura posibilitate viabila 
de a lega orasul Piatra Neamt 
de drumul european E 85. Acest 
drum nu a mai fost modernizat 
de peste 20 ani, iar orasul 
Piatra Neamt este evitat de 
investitori datorita infrastructurii 
rutiere slabe care face legatura 
orasului cu restul regiunii. S-au 
facut investitii in turism insa 
turistii nu sunt foarte atrasi din 
cauza accesului greoi (nu exista 
aeroport iar transportul pe calea 
ferata are de asemeni multe 
neajunsuri). 
 
Sursa de finantare: Estimez un 
cost de  324.500 mii lei ce 
poate fi sustinut din bugetul 
Ministerului Transporturilor in 
urmatorii 2-4 ani. 

Se propune respingerea 
întrucât în bugetul 
Ministerului Transporturilor 
nu sunt prevăzute sume 
pentru finanţarea lucrărilor 
aferente infrastructurii de 
transport rutier, finanţarea 
acestora realizându-se prin 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. - Nu 
se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a 
se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
 

4. Anexa nr. 3/24/ Se propune suplimentare Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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 bugetului Ministerului 
Transporturilor Anexa nr. 3/24 cu 
suma de 150.000 mii lei pentru 
construcţia centurii ocolitoare a 
municipiului Baia Mare şi 
începerea lucrărilor la autostrada 
Baia Mare - Satu Mare - Petea. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep. Adreea Maria Paul-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

amendamentului întrucât 
realizarea centurii şi a acestui 
tronson de autostradă 
reprezintă un obiectiv de 
investiţii cu real impact asupra 
infrastructurii regionale ce ar 
conduce  facilitarea 
transportului rutier din zonă dar 
şi a legăturilor rutiere dintre 
România şi Ungaria. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

întrucât în bugetul 
Ministerului Transporturilor 
nu sunt prevăzute sume 
pentru finanţarea lucrărilor 
aferente infrastructurii de 
transport rutier, finanţarea 
acestora realizându-se prin 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului.. -
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

5. Anexa 3/24/02  Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare Drumuri 
Judeţene;  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală şi judeţeană. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Din bugetul Ministerului 
Transporturilor nu se 
finanteaza lucrarile de 
reabilitare a drumurilor 
judetene. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul 
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Dep.Adrian Gurzău-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

bugetar, articolul şi alineatul 
de la care să se finanţeze 
lucrările respective  
 

6. Anexa 3/24/02  Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de deviere a râului 
Someş şi construcţie pistă nouă 
a Aeroportului Internaţional Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Adrian Gurzău-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea regională şi 
naţională. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Aeroportul Internaţional Cluj 
este aeroport de inters local, 
iar lucrările pentru 
construcţia pistei se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor publice locale.   - 
Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul 
bugetar, articolul şi alineatul 
de la care să se finanţeze 
lucrările respective  
 
 

7. Anexa 3/24/02  Din suma prevăzută se aloca 
suma de 200 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de constructie Drum 
European Manastireni- Risca- 
Catun Tufer, judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 

Comuna Manastireni trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: în 
bugetul Ministerului 
Transporturilor nu sunt 
prevăzute sume pentru 
finanţarea lucrărilor aferente 
infrastructurii de transport 
rutier, finanţarea acestora 
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servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Adrian Gurzău-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 realizându-se prin bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului.. - Sursa de 
finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la 
care să se finanţeze lucrările 
respective  
 
 

8. Anexa 3/24  Se solicita alocarea sumei de 
64000 mii lei SC CFR Calatori 
necesara compensarii datoriilor 
fata de SC Reparatii Locomotive 
SA cu datoriile acesteia fata de 
bugetul statului  
  
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Gheorghe Ialomiţianu-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

SC Reparatii Locomotive SA 
Brasov este in imposibilitate de 
a îşi mai desfasura activitatea 
datorita neachitarii lucrarilor de 
reparatii locomotive de catre SC 
CFR Calatori.   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
În proiectul de buget pe anul 
2013 al Ministerului 
Transporturilor nu sunt 
prevazute sume cu aceasta 
destinatie intrucat nu exista 
temei legal. 
SNTFC CFR Calatori 
beneficiaza de sume de la 
bugetul de stat  pentru 
subventionarea transportului 
feroviar public de calatori. 
Nu se prcizeaza sursa de 
finantare 

9. Anexa nr. 3/24/27 
COD PROGRAM 64 
Societatea Comerciala de 
Transport cu Metroul Bucureşti 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează cu 
200.000 mii lei pentru finanţarea 
lucrărilor la magistrala V de 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura finanţarea 
lucrărilor la tronsonul 1 
magistrala V de metrou (Drumul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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"METROREX" - S.A. 
 
 

metrou, etapa I - a Drumul 
Taberei - Universitate. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Nazare Alexandru.PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Taberei – Universitate). Este o 
lucrare de o importanţă majoră, 
deoarece aceasta va deservi 
aproximativ 300.000 de locuitori 
ai capitalei şi se va 
descongestiona traficul general 
de pe artera Bulevardul Drumul 
Taberei prin diminuarea 
numărului de vehicole de 
transport în comun şi în special 
prin renunţarea la liniile de 
troleibuze de pe aceste artere. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Transporturilor 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. - 
Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul 
bugetar, articolul şi alineatul 
de la care să se finanţeze 
lucrările respective  
 
 

10. Anexa nr. 3/24/29 
COD OBIECTIV 387 
Magistrala V de metrou, etapa I 
- a Drumul Taberei - 
Universitate. 
 
 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează cu 
200.000 mii lei pentru finanţarea 
lucrărilor la magistrala V de 
metrou, etapa I - a Drumul 
Taberei - Universitate. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura finanţarea 
lucrărilor la tronsonul 1 
magistrala V de metrou (Drumul 
Taberei – Universitate). Este o 
lucrare de o importanţă majoră, 
deoarece aceasta va deservi 
aproximativ 300.000 de locuitori 
ai capitalei şi se va 
descongestiona traficul general 

Se propune respingerea 
întrucât nu se indică sursa 
concretă de finanţare, nefiind 
precizate poziţiile bugetare 
propuse a se diminua în 
vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii. 
Totodată, responsabilitatea 
stabilirii prioritătilor în 
realizarea obiectivelor de 
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servicii a Senatului,  
Dep.Nazare Alexandru.PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

de pe artera Bulevardul Drumul 
Taberei prin diminuarea 
numărului de vehicole de 
transport în comun şi în special 
prin renunţarea la liniile de 
troleibuze de pe aceste artere. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Transporturilor 

investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, iar sumele stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor 
au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii în anul  2013 

11. Anexa nr. 3/24/23 
Proiectul 1508 
Reabilitarea liniei de CF 
Frontieră - Curtici - Simeria 
parte componentă a Coridorului 
IV Pan - European 
pentru circulaţia trenurilor cu 
viteza max. de 160 km/h, 
tronsonul 1: Frontieră-Curtici-
Arad-km.614 (CN 
CFR) 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează cu 
300.000 mii lei pentru lucrările de 
reabilitare a tronsonului 1 
Frontieră – Curtici – Arad – km 
614. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Nazare Alexandru.PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura finanţarea 
lucrărilor la obiectivul de 
investiţii privind reabilitarea 
tronsonului 1 Frontieră – Curtici 
– Arad – km 614. Obiectivul 
prezintă o importanţă majoră, 
dat fiind faptul că face parte din 
Coridorul IV Pan – European. În 
iulie 2012 organizarea de 
şantier pentru începerea 
lucrărilor era realizată, 
suplimentarea sumei prevăzute 
fiind necesară pentru o 
echilibrare a costurilor aferente 
2013 şi 2014, pentru a se 
asigura astfel finalizarea 
lucrărilor în termenii 
contractuali. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare 
implementării 
corespunzătoare a 
proiectelor Ministerului 
Transporturilor  se stabilesc 
de către acesta pe baza 
fişelor de fundamentare ale 
proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
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Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Transporturilor 

autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de 
cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinel
or de finanţare. 
 

12. Anexa nr. 3/24/27 
Menţinerea condiţiilor de 
navigaţie pe Dunăre 
Cod program 562 
 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează cu 
12.000 mii lei pentru 
remotorizarea celor două 
remorchere Perseus şi Hercule. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Nazare Alexandru.PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura finanţarea 
remotorizării celor două 
remorchere aflate în 
administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Fluvială a Dunării 
de Jos" Galaţi, necesare pentru 
a interveni în condiţii meteo 
nefavorabile, pentru a se 
asigura astfel condiţiile de 
navigaţie pe Dunăre. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Transporturilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de catre 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu-- Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

13. Anexa nr. 3/24/27 
Menţinerea condiţiilor de 
navigaţie pe Dunăre 
Cod program 562 
 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează cu 6.000 
mii lei pentru a se asigura 
condiţiile de navigaţie. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura finanţarea 
lucrărilor de dragaj şi pentru 
asigurarea adâncimilor minime 
de navigaţie pe Dunăre, în 
situaţia scăderii debitului fluvial, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de catre 
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servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Nazare Alexandru.PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru a se menţine astfel 
condiţiile de navigaţie şi pentru 
a se evita redirijarea fluxurilor 
pe căile rutiere. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Transporturilor 

acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. - Sursa de 
finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la 
care să se finanţeze lucrările 
respective  
 
 

14. Anexa 3/24/02  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului “Autostrda 
Bors Brasov”. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului 
judetean, fapt care contribuie in 
mod decisiv la dezvoltarea 
economica a zonei si implicit la 
imbunatatirea vietii locuitorilor.  
  
Sursa de finanţare: 
Bugerul Ministerului 
Transporturilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, 
ci din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. - 
Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul 
bugetar, articolul şi alineatul 
de la care să se finanţeze 
lucrările respective  
 

15. Anexa 3/24/02  
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 3000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Realizare 
şosea ocolitoare a municipiului 
Codlea, judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 

Există deja un Studiu 
defezabilitate şi proiectul ethnic. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugerul Ministerului 
Transporturilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, 
ci din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. - 
Sursa de finanţare nu poate 
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servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul 
bugetar, articolul şi alineatul 
de la care să se finanţeze 
lucrările respective  
 

16. Anexa 3/24/02  
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 63.014 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Reabilitari 
de drumuri judetene din judeţul 
Braşov 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumurile se află într-o stare 
avansată de degradare.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugerul Ministerului 
Transporturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Reabilitarea drumuri lor 
judetene nu se finanţează 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor. - Sursa de 
finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la 
care să se finanţeze lucrările 
respective  
 

17. Anexa 3/24/02   
 

Anexa 3/24/29  COD OBIECTIV 
816, Acordarea sumei de 50.000 
mii lei pentru  „Modernizarea DN 
73 PitestiCampulung-Brasov km 
13+800-42+850; km 54+050-
128+250’’  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicita admiterea  
amendamentului deoarece:   
-se afla in stare avansata de  
degradare in profunzime,  
datorita lispei consolidarilor de  
peste 50 de ani;  
-reprezinta  calea rutiera directa 
de legatura intre 
MunteniaTransilvania Moldova 
pentru  transporturi de marfa;  
 
Sursa de finanţare: 
Bugerul Ministerului 
Transporturilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, 
ci din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. - 
Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul 
bugetar, articolul şi alineatul 
de la care să se finanţeze 
lucrările respective  
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18. Anexa 3/ 24 /02 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3.870 mii lei pentru 
obiectivul Reabilitare pod peste 
râul Vedea pe E70, de la Km 89-
107 în municipiul Alexandria, 
jud.Teleorman 
  
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Continuare obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Reabilitarea podurilor nu se 
finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor. 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

19. Anexa 3/ 24 /02 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 10.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Reabilitare 
sistem rutier, amenajare variant 
ocolitoare pe DN6-E70 în 
interiorul în interiorul municipiului 
Alexandria, jud. Teleorman 
  
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Continuare obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. Sursa 
de finantare nu poate fi avuta 
in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

20. Anexa 3/ 24 /02 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
cu suma de 1000 mii lei pentru 
reabilitare pod legătură DN 51 şi 
DJ504, între comuna Ţigăneşti şi 
comuna Cernetu, peste râul 
Vedea, jud. Teleorman  
  
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

Podul nu mai permite 
traversarea râului Vedea în 
condiţii de siguranţă. Din 
această cauză transportul rutier 
între cele două localităţi se face 
pe rute ocolitoare. 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. Sursa 
de finantare nu poate fi avuta 
in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

21. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor, Anexa 3/24 cu 
suma de 850.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Demararea lucrărilor pentru 
Autostrada Târgu Mureş - Iaşi - 
Ungheni” 
 
Dep.Petru Movilă-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 

La acest moment, studiile de 
fezabilitate au fost realizate şi 
este necesară demararea 
procedurilor în vederea începerii 
efective a lucrãrilor. 
Dezvoltarea acestei investiţii, de  
importanţă continentală în 
perspectiva Coridorului 
Budapesta – Odessa, va conferi 
avantaje geostrategice 
deosebite României, dar în 
special regiunii de Nord – Est a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

ţării.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat - Ministerul Transporturilor 

 

22. Anexa 3/24, Capitol bugetar 
54.01, 66.01, 67.01, 68.01, 
84.01, 84.06, 84.10 – 5. 
Programul de creştere a 
capacităţii aeroportuare şi a 
siguranţei transportului aerian 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
110.865,04 mii lei pentru 
dezvoltarea şi modernizarea 
Aerorportului Internaţional Iaşi 
– Modulul I 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Petru Movilă-PDL 
Dep.Camelia Bogdănici-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea şi modernizarea 
Aeroportului Internaţional Iaşi 
reprezintă un obiectiv de 
importanţă majoră pentru 
judeţul Iaşi ce are un rol 
important în dezvoltarea 
regională şi economică a 
judeţului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Aeroportul Internaţional Iasi 
este aeroport de inters local, 
iar lucrările pentru 
dezvoltarea si modernizarea 
acestuia se finanţează din 
bugetul autorităţilor publice 
locale.   - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

23. Anexa 3/24 Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor, cu suma de 
20000 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor întreţinere şi 
modernizare a Drumului Naţional 
DN71. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 

Suma este necesară pentru 
îmbunăţăţirea condiţiilor de 
trafic pe acest segment auto. 
DN71 este un sector de drum 
foarte important, cu rol 
important în dezvoltarea 
economică a judeţului 
Dâmboviţa, fiind puntea de 
legătură cu capitala ţării, 
Bucureşti.  
De asemenea, investiţia este 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. -
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senatului 
Dep.Florin Aurelian Popescu-
PDL  
 

necesară şi prin prisma 
densităţii traficului, fiind unul 
dintre cele mai circulate 
sectoare de drum la nivelul 
judeţului Dâmboviţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

24. Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei publice, 
art. 02 – Transferuri de capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 

Se alocă suma de 850.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Demararea lucrărilor pentru 
Autostrada Târgu Mureş - Iaşi - 
Ungheni.” 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat, 
Dep.Urcan Florin–PDL 
 

Având în vedere că studiile de 
fezabilitate au fost realizate este 
necesară demararea 
procedurilor în vederea începerii 
lucrărilor. 
Această autostradă va aduce 
creşterea accesibilităţii în 
Moldova – regiunea cea mai 
izolată a ţării. Construcţia 
autostrăzii ar permite României 
să controleze viitoarea axă de 
legătură între Uniunea 
Europeană şi Moldova, sudul 
Ucrainei şi a întregului spaţiu 
din nordul Mării Negre – fapt ce 
va reprezenta un deosebit 
avantaj geostrategic. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 

25. Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  

Se alocă suma de 980 mii lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
str. Păcii, municipiul Târnăveni, 

Obiectiv de investiţii în 
continuare,  important pentru 
comunitatea locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
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unităţi ale administraţiei publice, 
art. 02 – Transferuri de capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 

judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat, 
Dep.Urcan Florin–PDL 
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 
 

drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

26. Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei publice, 
art. 02 – Transferuri de capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 453 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare str. 
Rozelor, municipiul Târnăveni, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat, 
Dep.Urcan Florin–PDL 

Obiectiv de investiţii în 
continuare, important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
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finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

27. Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei publice, 
art. 02 – Transferuri de capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 386 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare str. 
Pompelor, municipiul Târnăveni, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat, 
Dep.Urcan Florin–PDL 

Obiectiv de investiţii în 
continuare, important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

28. Anexa 3/24/02    
Grupa/Titlul 51  
– Transferuri  între unităţi ale 
administraţiei  publice  

Din suma prevăzută se aloca  
suma de 134.775 mii lei pentru  
finanţarea obiectivului:  
Aeroportul International Brasov 

Avand in vedere sumele alocate  
in anii anteriori catre alte  
aeroporturi din tara si 
importanta  aeroportului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Aeroportul Internaţional 
Brasov este aeroport de 
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 Ghimbav  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Andronache Gabriel-PDL 
Dep.Ialomiţianu Gheorghe-PDL 
Sen.Nicolae Vlad Popa-PDL 
Gpupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

judetul  Brasov, a zonelor 
invecinate,  solicitam alocarea 
acestei sume  pentru cheltuieli 
pentru  proiectare si asistenta 
tehnica si  cheltuieli pentru 
investitia de baza.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului – Departamentul 
pentru proiecte de interes 
naţional şi investiţii străine 

inters local, iar lucrările 
pentru dezvoltarea si 
modernizarea acestuia se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor publice locale.    
 

29. Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 4.300 
mii lei pentru efectuarea lucrarilor 
de reabilitare a drumului de 
legatura dintre Moldova Noua-
Padina Matei, Comuna Garnic, 
judeţul Caras-Severin 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat, 
Dep.Schelean Valeria Diana-PDL

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor nu se finanţează 
prin bugetul Ministerului 
Transporturilor-Sursa de 
finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât potrivit art. 30 
din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

30. Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 1.000 
mii lei pentru efectuarea lucrarilor 
de reabilitare/modernizare a unor 
drumuri agricole (5km) 
amplasate pe raza comunei 
Cornea, judetul Caras-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat, 
Dep.Schelean Valeria Diana-PDL

amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

amendamentului întrucât:  
Lucrările de de 
reabilitare/modernizare a 
unor drumuri agricole nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor -
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

31. Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
50.000 mii lei pentru asfaltarea 
unor strazi (aproximativ 100 km), 
amplasate in Bocsa Montana, 
Bocsa Vasiova, Bocsa Romana, 
Oras Otelu Rosu, judetul Caras-
Severin. 
 
Dep.Schelean Valeria Diana-PDL
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . -Sursa 
de finanţare nu poate fi avută 
în vedere întrucât potrivit art. 
30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

32. Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 1.000 
mii lei pentru constructia unui 
drum de legatura intre localitatile 
Paltinis si Jupa, judetul Caras-
Severin, cu realizarea pasajului 
de trecere peste calea ferata, 
Oras Caransebes, Judeţul 
Caras-Severin 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei.Construirea acestui 
drum de legatura ar finaliza 
practic centura de ocolire a 
orasului Caransebes, judetul 
Caras-Severin. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. -
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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Dep.Schelean Valeria Diana-PDL
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

33. Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 1.500 
mii lei pentru reabilitarea 
drumului Zavoi-Poiana Marului, 
judetul Caras-Severin. 
Comuna Zavoi, 
Judeţul Caras-Severin 
 
Dep.Schelean Valeria Diana-PDL
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Reabilitarea drumurilor nu se 
finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor-
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

34. Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 2.000 
mii lei pentru asfaltarea unor 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
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strazi (aproximativ 12 km), 
amplasate in orasul Otelu Rosu, 
judetul Caras-Severin. 
 
Dep.Schelean Valeria Diana-PDL
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . -Sursa 
de finanţare nu poate fi avută 
în vedere întrucât potrivit art. 
30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

35. Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 22 -

bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 500 
mii lei pentru reabilitarea 
prelungirii strazii Closca 
(aproximativ 2,5 km), oras Otelu 
Rosu, judet Caras-Severin. 
 
Dep.Schelean Valeria Diana-PDL
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . -Sursa 
de finanţare nu poate fi avută 
în vedere întrucât potrivit art. 
30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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timpul exerciţiului bugetar 
 

36. Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 5.000 
mii lei pentru efectuarea unor 
studii de fezabilitate privind 
efectuarea lucrarilor de 
reamenajare, modernizare  si 
extindere a aeroportului 
Caransebes, judetul Caras-
Severin, in vederea desfasurarii 
activitatii de transport aerian 
utilitar si/sau transport marfa in 
aceasta locatie, Oras 
Caransebes, 
Judeţul Caras-Severin 
 
Dep.Schelean Valeria Diana-PDL
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere faptul ca judetul Caras-
Severin nu are amenajat niciun 
aeroport/heliport. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Aeroportul Caransebes este 
aeroport de inters local, iar 
lucrările pentru construcţia 
pistei se finanţează din 
bugetul autorităţilor publice 
locale.   -Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât potrivit art. 30 din 
Legea  nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează 
unor Ordonatori principali de 
credite pe bază de Hotărâre 
a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar 
 
 

37. Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 1.000 
mii lei pentru efectuarea unor 
lucrari de reabilitare a drumului  
(aproximativ 5 km) care face 
legatura intre satul Mal (sat 
apartinator de orasul Otelu Rosu) 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii 
nivelului de trai si confort al 
populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Reabilitarea drumurilor nu se 
finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor-
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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si satul Magura, comuna Zavoi, 
Oras Otelu Rosu, judetul Caras-
Severin.  
 
Dep.Schelean Valeria Diana-PDL
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

38. Anexa 3/24/02   
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului “Autostrda 
Bors Brasov”. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului 
judetean, fapt care contribuie in 
mod decisiv la dezvoltarea 
economica a zonei si implicit la 
imbunatatirea vietii locuitorilor.  
  
Sursa de finanţare: 
Bugerul Ministerului 
Transporturilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului-Sursa 
de finanţare nu poate fi avută 
în vedere întrucât potrivit art. 
30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

39. Anexa 3/24/02  Din suma prevăzută se aloca 
suma de 3000 mii lei pentru 

Există deja un Studiu 
defezabilitate şi proiectul ethnic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 25 -

finanţarea obiectivului: Realizare 
şosea ocolitoare a municipiului 
Codlea, judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: 
Bugerul Ministerului 
Transporturilor 

Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

40. Anexa 3/24/02  
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 63.014 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Reabilitari 
de drumuri judetene din judeţul 
Braşov 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumurile se află într-o stare 
avansată de degradare.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugerul Ministerului 
Transporturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Reabilitarea drumurilor nu se 
finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor 

41. Anexa 3/24/02   Anexa 3/24/29  COD OBIECTIV 
816, Acordarea sumei de 50.000 
mii lei pentru  „Modernizarea DN 
73 PitestiCampulung-Brasov km 
13+800-42+850; km 54+050-
128+250’’  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 

Se solicita admiterea  
amendamentului deoarece:   
-se afla in stare avansata de  
degradare in profunzime,  
datorita lispei consolidarilor de  
peste 50 de ani;  
-reprezinta  calea rutiera directa 
de legatura intre 
MunteniaTransilvania Moldova 
pentru  transporturi de marfa;  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
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Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Bugerul Ministerului 
Transporturilor 

42. Anexa nr.3/24  Se solicită suplimentarea 
bugetului cu suma de 43.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investitie „Varianta de ocolire 
a oraşului Balş”, Judeţul Olt. 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului-Sursa 
de finanţare nu poate fi avută 
în vedere întrucât potrivit art. 
30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

43. Anexa nr.3/24  Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 86.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investitie „Varianta de ocolire 
a municipiului Slatina”, Judeţul 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului-Sursa 
de finanţare nu poate fi avută 
în vedere întrucât potrivit art. 
30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, 
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servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

44. Anexa nr.3/24  Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 200 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 
naţional D.N. 54, comuna 
Deveselu” din judeţul Olt 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului-Sursa 
de finanţare nu poate fi avută 
în vedere întrucât potrivit art. 
30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

45. Anexa nr.3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 400 mii lei 
pentru asfaltarea drumului 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
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judeţean D.J. 542, Municipiul 
Caracal” din judeţul Olt. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . -Sursa 
de finanţare nu poate fi avută 
în vedere întrucât potrivit art. 
30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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46. Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei publice, 
art. 02 – Transferuri de capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 

In Judeţul Salaj, propun alocarea 
sumei de 4500000 mii Lei pentru 
demararea lucrărilor la trosonul 7 
Mihailesti-Suplacu de Barcau( 
75,48 km) din Autostrada 
Transilvania.  
Dep.Bode Lucian Nicolae-PDL  
Dep.Gurzãu Adrian-PDL 
Dep.Paul Maria-Andreea-PDL 
Dep.Laza-Matiuţa Liviu-PDL 
Dep.Sereş Deneş-UDMR 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru  
demararea lucrărilor la trosonul 
7 Mihailesti-Suplacu de Barcau( 
75,48 km) din Autostrada 
Transilvania. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

47. Anexa 3/24/02 
 
 

Modernizare DN.76 Oradea-
Deva,judetul Bihor  ,valoare 
180.000 mii lei  
  
Dep.Laza-Matiuta Liviu-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Modernizare DN.76 Oradea-
Deva  
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Transporturilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

48. Anexa 3/24/02 
 
 

Modernizare DN.75 Lunca-
Turda, , judetul Bihor- valoare 
70.000 mii lei 
 
Dep.Laza-Matiuta Liviu-PDL 

Modernizare DN.75 Lunca-
Turda 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
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Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Transporturilor General al Guvernului 

49. Anexa 3/ 24 /02 
 
 

Se suplimentează  Bugetul 
Ministerului Transporturilor cu  
suma de  1.837.000 mii lei  
pentru finantarea obiectivului 
Pasaj denivelat pe centura de 
ocolire Arad (DN 7, km 540+248) 
peste CF Arad – Bucureşti, 
judeţul Arad 
 
Dep.Pistru Popa  Eusebiu 
Manea-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesar pentru continuarea 
lucrărilor obiectivului Pasaj 
denivelat pe centura de ocolire 
Arad (DN 7, km 540+248) peste 
CF Arad – Bucureşti, judeţul 
Arad 
Suma reprezinta obligaţiile de 
plată. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului 
Transporturilor   
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

50. Anexa 3/ 24 /02 
 

Se suplimentează  Bugetul 
Ministerului Transporturilor cu  
suma de  4.934.000 mii lei pentru 
finantarea obiectivului Pasaj 
denivelat pe varianta de ocolire 
Arad peste liniile CF Brad-CF 
Curtici, judeţul Arad. 
 
Dep.Pistru Popa  Eusebiu 
Manea-PDL 

 Necesar pentru continuarea 
lucrărilor obiectivului Pasaj 
denivelat pe varianta de ocolire 
Arad peste liniile CF Brad-CF 
Curtici, judeţul Arad. 
Suma reprezinta obligaţiile de 
plată. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
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Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Transporturilor   
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

51. Anexa 3/ 24 /02 
 

Se suplimentează  Bugetul 
Ministerului Transporturilor cu  
suma de  43.889.000 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
Pasaj denivelat pe centura de 
ocolire Arad (DN 7, km 540+248) 
peste CF Arad – Bucureşti, 
judeţul Arad 
 
Dep.Pistru Popa  Eusebiu 
Manea-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Necesar pentru continuarea 
lucrărilor obiectivului Pasaj 
denivelat pe centura de ocolire 
Arad (DN 7, km 540+248) peste 
CF Arad – Bucureşti, judeţul 
Arad 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului 
Transporturilor   
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

52. Anexa 3/ 24 /02 
 

Se suplimentează  Bugetul 
Ministerului Transporturilor cu  
suma de  38.473.000 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
Pasaj denivelat pe varianta de 
ocolire Arad peste liniile CF 
Brad-CF Curtici, judeţul Arad. 
 
Dep.Pistru Popa  Eusebiu 
Manea-PDL 

 Necesar pentru continuarea 
lucrărilor obiectivului Pasaj 
denivelat pe varianta de ocolire 
Arad peste liniile CF Brad-CF 
Curtici, judeţul Arad. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului 
Transporturilor   
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
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Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

53. Anexa3/24 
 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finantarea proiectului 
privind asigurarea securitatii 
cibernetice prin instalarea de 
filtre - servere de tip I si de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail si internet ) 
 
Dep.Vreme Valerian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Acest proiect va permite 
identificarea si protejarea 
atacurilor malitioase si furturilor 
de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Transporturilor  
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 
 

54. Anexa nr. 3/24  
840106 Transport aerian 
....162.012 mii lei 

Solicităm suplimentarea sumei 
cu 73.612,3 mii lei necesară 
reparaţiilor capitale la pista de 
decolare-aterizare a Aeroportului 
Internaţional Cluj-Napoca şi 
dezvoltării acesteia pentru a 
corespunde din punct de vedere 

Pista aeroportului a fost 
construită în anul 1968 şi nu 
mai corespunde din punct de 
vedere al siguranţei 
transportului. De asemenea, 
investiţia vizează şi creşterea 
capacităţii aeroportuare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Aeroportul Internaţional Cluj 
este aeroport de inters local, 
iar lucrările pentru construcţia 
pistei se finanţează din 
bugetul autorităţilor publice 
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al dimensiunilor şi capacităţii 
portante. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Máté András Levente-
UDMR 

Ambele aspecte sunt în 
concordanţă cu statutul de 
aeroport internaţional şi cu 
creşterea numărului de 
pasageri. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

locale.   -Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât potrivit art. 30 din 
Legea  nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează 
unor Ordonatori principali de 
credite pe bază de Hotărâre 
a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar 
 
 

55. Anexa 3/24/ 
 
 

Se alocă suma de 850.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Demararea lucrărilor pentru 
Autostrada Târgu Mureş - Iaşi - 
Ungheni.” 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Având în vedere că studiile de 
fezabilitate au fost realizate este 
necesară demararea 
procedurilor în vederea începerii 
lucrărilor. 
Această autostradă va aduce 
creşterea accesibilităţii în 
Moldova – regiunea cea mai 
izolată a ţării. Construcţia 
autostrăzii ar permite României 
să controleze viitoarea axă de 
legătură între Uniunea 
Europeană şi Moldova, sudul 
Ucrainei şi a întregului spaţiu 
din nordul Mării Negre – fapt ce 
va reprezenta un deosebit 
avantaj geostrategic În luna 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului Sursa 
de finantare nu poate fi avuta 
in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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octombrie 2012., Comisia 
Europeană a publicat hărţile ce 
conţin noile trasee TEN-T 
(reţeaua transeuropeană de 
transport). Noua reţea rutieră de 
interes european include acum 
şi tronsonul Iaşi – Târgu Mureş, 
ceea ce va permite, în perioada 
2014 – 2020, obţinerea de 
fonduri europene 
nerambursabile pentru 
realizarea întregului coridor 
autostradal Oradea – Cluj-
Napoca – Târgu Mureş – Iaşi. 
Dezvoltarea acestei axe rutiere 
perspectiva Coridorului 
Budapesta – Odessa, va conferi 
avantaje geostrategice 
deosebite României. Mai mult, 
investiţiile care 
vizează infrastructurile cheie vor 
contribui la crearea de locuri de 
muncă şi vor stimula 
competitivitatea Europei într-un 
moment în care Europa are 
foarte mare nevoie de acestea. 
Mecanismul de conectare a 
Europei va finanţa proiecte care 
vor elimina verigile lipsă din 
reţelele de transport, energetice 
şi digitale ale Europei. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
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deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

56. Anexa 3/24 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului pentru: 
- construirea Centurii de Ocolire 
a Municipiului Turda jud Cluj 
-valoare -129.000.mii lei 
- inceperea lucrărilor pista 3500 
m la aeroportul internaţional Cluj 
Napoca, jud Cluj -valoarea - 
43.000.mii lei 
- continuarea lucrărilor la 
Autostrada Transilvania. 
-valoarea- 5.000.000.mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Centura de Ocolire a 
Municipiului Turda nu se 
finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Aeroportul Internaţional Cluj 
este aeroport de inters local, 
iar lucrările pentru construcţia 
pistei se finanţează din 
bugetul autorităţilor publice 
locale.   Sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 
 

57. Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300.000 mii pentru 
finanţarea obiectivului “Finalizare 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului 
judetean, fapt care contribuie in 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
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unităţi ale administraţiei publice, 
art. 02 – Transferuri de capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 

sosea de centura oras Alesd”, 
Oras Alesd, judeţ Bihor.   
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

mod decisiv la dezvoltarea  
economica a zonei si implicit la  
imbunatatirea vietii locuitorilor 
Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică creşterea 
deficitului bugetar. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului.  

58. Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei publice, 
art. 02 – Transferuri de capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300.000 mii pentru 
finanţarea obiectivului “Finalizare 
sosea de centura oras Beius”, 
Oras Beius, judeţ Bihor.   
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului 
judetean, fapt care contribuie in 
mod decisiv la dezvoltarea 
economica a zonei si implicit la 
imbunatatirea vietii locuitorilor 
Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică creşterea 
deficitului bugetar.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

59. Anexa 3/24 
 

Din suma prevăzută se alocă  
suma de 30.000 mii lei pentru 
finantarea obiectivului “Extindere 
şi modernizare suprafeţe 
aeroportuare la Aeroportul 
Oradea”, Oradea Judetul Bihor  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri  
suplimentare implică creşterea 
deficitului bugetar.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Aeroportul Oradea este 
aeroport de inters local, iar 
finanţarea acestuia se face 
din bugetul autorităţilor 
publice locale.    
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servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

 

60. Anexa 3/24 
 

Se propune alocarea sumei de 
76 mii RON pentru proiectul de 
reabilitare a drumului comunal 
din satul Gurbeşti, comuna 
Spinuş, judeţul Bihor 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Motivare: suma este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor la  
drumul comunal.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 
 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

61. Anexa 3/24 
 

Din suma prevăzută se alocă  
suma de 30.000 mii lei pentru 
finantarea obiectivului “Extindere 
şi modernizare suprafeţe 
aeroportuare la Aeroportul 
Oradea”, Oradea Judetul Bihor 

Sumele sunt necesare pentru 
finantarea extinderii şi 
modernizarii suprafeţelor 
aeroportuare la Aeroportul 
Oradea” 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Aeroportul Oradea este 
aeroport de inters local, iar 
finantarea acestuia se face 
din bugetul autorităţilor 
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Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

publice locale.    
 

62. Anexa 3/24 
 

 Se propune suma de 300.000 
mii pentru finanţarea obiectivului 
“Finalizare sosea de centura oras 
Alesd”, Oras Alesd, judeţ Bihor.   
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Modernizarea drumului 
judetean, fapt care contribuie in 
mod decisiv la dezvoltarea 
economica a zonei si implicit la  
imbunatatirea vietii locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

63. Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei publice, 
art. 02 – Transferuri de capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
obiectivul de investitii „Drum 
National expres Galati - Braila”, 
jud. Galaţi 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Investitia este necesara pentru 
decongestionarea traficului 
intens existent intre cele 
doualocalitati resedinta de judet.  
Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri  
suplimentare implică creşterea 
deficitului bugetar.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
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64. Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei publice, 
art. 02 – Transferuri de capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru obiectivul „Modernizare 
drumuri de interes local” în satele 
Unirea  şi Oltina cu suma de 
553.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Necesitate. Solicitarea 
cetăţenilor.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

65. Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei publice, 
art. 02 – Transferuri de capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru obiectivul  ’’Îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere agricole prin 
modernizare dreptului  de acces 
AMZAUA, la exploataţiile 
agricole” din Comuna Roseti cu 
suma de 949.418,8 lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 

Necesitate. Solicitarea 
cetăţenilor.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrarile de imbunătăţire a 
infrastructurii rutiere agricole 
nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor. 
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Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

66. Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei publice, 
art. 02 – Transferuri de capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi  
pentru obiectivul  ”Lucrări de 
întreţinere, reparare  şi 
modernizare drumuri” în Comuna 
Roseti cu suma de 2.800.mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Necesitate. Solicitarea 
cetăţenilor.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

67. Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei publice, 
art. 02 – Transferuri de capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi  
pentru obiectivul „Dezvoltarea 
infrastructurii de transport în 
zona transfrontalieră Roseti” în 
Comuna Roseti cu suma de 

Necesitate. Solicitarea 
cetăţenilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrarile de dezvoltare a 
infrastructurii de transport în 
zona transfrontalieră Roseti 
nu se finanţează din bugetul 
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infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 
 

2.922.576, 1 lei  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 Ministerului Transporturilor. 

68.  
Anexa 3/24 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului cu suma de 90.000.000 
lei pentru reabilitarea totala a 
drumului DN7A pe teritoriului 
Judetului Valcea Brezoi-Km 
86+601sau hotar Judetul 
Hunedoara 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului Sursa 
de finantare nu poate fi avuta 
in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

69. Anexa 3/24/02 
Intretinerea infrastructurii rutiere 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 40.000. mii 
lei pentru finanţarea obiectivului 
reabilitare DN 7D, judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare 
pentruimbunatăţirea 
infrastructurii rutiere la nivelul 
judetului Valcea. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului Sursa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 42 -

servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare : Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice. 
 

de finantare nu poate fi avuta 
in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

70. Anexa 3/24/02 
Întreţinerea infrastructurii rutie 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu  suma de 15.000 
mii lei pentru obiectivul reabilitare 
DN73C Râmnicu-Vâlcea-Curtea 
de Argeş-Câmpulung, jud. Argeş 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Obiectiv nou de investiţii 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului Sursa 
de finantare nu poate fi avuta 
in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

71. Anexa nr. 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 270.000 
mii lei pentru finantarea lucrarilor 

Imbunatatirea traficului rutier si 
cresterea gradului de siguranta 
al locuitorilor din zona. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
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de construire a centurii rutiere a 
Timisoarei. 
A. Varianta de ocolire a 
Municipiului Timisoara intre DN 
69 – DN 6 – DN 59 A – Strada 
Polona (DJ591); 
B. Varianta de ocolire Sud a 
Municipiului Timisoara DJ 591- 
DN 59 – DN 6 km 0+000 – km 
25+690 
 
Sen.Vasile Blaga-PDL 
Dep.Alin Popoviciu-PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
Pib pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice. 

Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului Sursa 
de finantare nu poate fi avuta 
in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

72. Anexa nr. 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 18.000 mii 
lei pentru finanţarea lucrărilor de 
reabilitare a Garii de Nord 
Timisoara. 
 
Sen.Vasile Blaga-PDL 
Dep.Alin Popoviciu-PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
Pib pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

73. Anexa nr. 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
Bugetului cu suma de22.500 mii 
lei pentru finantarea unor lucrari 
de realizare a unui nou racord 
mai rapid la autostrada Arad – 
Timisoara 
 
Sen.Vasile Blaga-PDL 
Dep.Alin Popoviciu-PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
Pib pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului Sursa 
de finantare nu poate fi avuta 
in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

74. Anexa nr. 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 9900 mii 
lei pentru finantare Regionala 
CFR pentru pasajele 
Circumvalatiunii/Jiul si Popa 
Sapca Timisoara. 
  
Sen.Vasile Blaga-PDL 
Dep.Alin Popoviciu-PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
Pib pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
  

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

75. Anexa 3/24/ 
Transferuri între  
unităţi ale administraţiei publice, 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 10.000 mii lei pentru 
co-finantare în cadrul 
programului din Fondul European 
de Dezvoltare Regionala cap 
8401, grupa 56, art 01, pentru 
ridicarea liniei de cale ferată pe 
estacadă în municipiul Timişoara, 
jud Timiş. 
 
Sen.Vasile Blaga-PDL 
Dep.Alin Popoviciu-PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
  

Îmbunătăţirea traficului pe cale 
ferată pentru locuitorii din 
municipiul Timişoara. 
  
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare 
implementării 
corespunzătoare a 
proiectelor Ministerului 
Transporturilor  se stabilesc 
de către acesta pe baza 
fişelor de fundamentare ale 
proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de 
cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinel
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or de finanţare. Sursa de 
finantare nu poate fi avuta in 
vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 
 

76. Anexa 3/24 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 10.000 mii lei pentru 
co-finantare în cadrul 
programului din Fondul European 
de Dezvoltare Regionala) cap 
8401, grupa 56, art 01, pentru 
centura feroviară ocolitoare Nord 
a municipiului Timişoara, jud 
Timiş. 
 
Sen.Vasile Blaga-PDL 
Dep.Alin Popoviciu-PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 

Îmbunătăţirea traficului pe cale 
ferată pentru locuitorii din 
municipiul Timişoara.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare 
implementării 
corespunzătoare a 
proiectelor Ministerului 
Transporturilor  se stabilesc 
de către acesta pe baza 
fişelor de fundamentare ale 
proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
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Camera Deputaţilor şi Senat   avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de 
cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinel
or de finanţare. Sursa de 
finantare nu poate fi avuta in 
vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 
 

77. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construire a centurii de ocolire a 
oraşului Făget, judeţul Timiş. 
 
Sen.Vasile Blaga-PDL 
Dep.Alin Popoviciu-PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 

Devierea traficului greu pe o 
centură ocolitoare ar elimina 
pericol de dărâmare a caselor 
de locuit vechi din oraşul Făget. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului Sursa 
de finantare nu poate fi avuta 
in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
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servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

78. Anexa 3/24 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 10.000 mii lei pentru 
co-finantare în cadrul 
programului din Fondul European 
de Dezvoltare Regionala) cap 
8401, grupa 56, art 01, pentru 
ridicarea liniei de cale ferată pe 
estacadă în municipiul Timişoara, 
jud Timiş. 
 
Sen.Vasile Blaga-PDL 
Dep.Alin Popoviciu-PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Îmbunătăţirea traficului pe cale 
ferată pentru locuitorii din 
municipiul Timişoara.   
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare 
implementării 
corespunzătoare a 
proiectelor Ministerului 
Transporturilor  se stabilesc 
de către acesta pe baza 
fişelor de fundamentare ale 
proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de 
cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
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contractelor/deciziilor/ordinel
or de finanţare. Sursa de 
finantare nu poate fi avuta in 
vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 
 

79. Anexa nr. 3/24  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
189.711 mii lei pentru obiectivul 
“Modernizare DN 28B Târgu 
Frumos – Botoşani” Judeţul 
Botoşani 
 
Dep.Cristian Constantin Roman- 
Forţa Civică 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Obiectiv de investii cu impact 
social major 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului Sursa 
de finantare nu poate fi avuta 
in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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80. Anexa nr. 3/24  Se propune suplimentarea 

bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
133.681 mii lei pentru obiectul 
“Modernizare DN 24C 
Manoleasa – Rădăuţi Prut”, 
Judeţul Botoşani 
 
Dep.Cristian Constantin Roman- 
Forţa Civică 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Obiectiv de investii cu impact 
social major 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului Sursa 
de finantare nu poate fi avuta 
in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

81. Anexa nr. 3/24  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Trasporturilor 
cu suma de 21.000 mii lei pentru 
amenajarea platformei 
infrastructurii rutiere pentru 
obiectivul “Punct de trecere 
frontieră şi a biroului vamal 
Rădăuţi-Prut, România – Lipcani, 
Republica Moldova”, Judeţul 
Botoşani 
 
Dep.Cristian Constantin Roman- 
Forţa Civică 
Autori: Comisia pentru industrii şi 

Obiectiv de investitii cu impact 
economic mare. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului Sursa 
de finantare nu poate fi avuta 
in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
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servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

82. Anexa nr. 3/24  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
114.907,4 mii lei pentru 
“Reabilitare DN 29 Botoşani – 
Suceava”, Judeţul Botoşani 
 
Dep.Cristian Constantin Roman- 
Forţa Civică 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Obiectiv de investii cu impact 
social major 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului Sursa 
de finantare nu poate fi avuta 
in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

83. Anexa nr. 3/24  
Titlu XI – Cheltuieli aferente 
programelor cu finantare 
rambursabila – 65.01, Cheltuieli 
aferente programelor cu 
finantare rambursabilă 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
650.000 mii lei pentru 
continuarea lucrarilor la Linia 5 
de metrou Drumul Taberei – 
Pantelimon, Tronsonul Drumul 
Taberei – Eroilor si la Linia 6 de 
metrou, Legatura retei de metrou 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrarilor la aceste 
obiective de investitii de interes 
national si strategic, pentru 
incadrarea in termenul 
calendaristic stabilit cu 
finantatorii,  Banca Eurpeana de 
Investitii si JICA (JAPONIA). 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul   de  
buget pentru ordonatoriul 
principal de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
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a Municipiului Bucuresti cu 
Aeroportul International Otopeni. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Sursa de finanţare: Credit 
rambursabil BEI si componenta 
locala conform contractului de 
finantare BEI si credit JICA 
(JAPONIA) 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 . 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

84. Anexa nr. 3/24  
Titlu VII – Alte transferuri 
55.01.12 
Investiti ale agentilor economici 
cu capital de stat 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
200.000 mii lei pentru 
continuarea lucrarilor la Linia 4 
de metrou, Tronson Parc 
Bazilescu – Lac Straulesti. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrarilor la acest 
obiectiv de investitii de interes 
national si strategic, si 
finalizarea acestora in limita 
termenului contractual stabilit. 
 
Sursa de finanţare: Ministerului 
Transporturilor şi fonduri 
europene nerambursabile (FEN)

Se propune respingerea 
întrucât nu se indică sursa 
concretă de finanţare, nefiind 
precizate poziţiile bugetare 
propuse a se diminua în 
vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii. 
Totodată, responsabilitatea 
stabilirii prioritătilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
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servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, iar sumele stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor 
au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii în anul  2013 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.. 

85. Anexa nr. 3/24 Titlu XI – 
Cheltuieli aferente programelor 
cu finanţare rambursabilă  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor  cu suma de 
10.000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului pasaj suprateran 
Prelungirea Ghencea – Sos. de 
Centura. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
inceperea lucrarilor la acest 
obiectiv de investitii coordonat 
de catre Primaria Municipiului 
Bucuresti, in cadrul proiectului 
supralargire Prelungirea 
Ghencea si pasaj suprateran 
Prelungirea Ghencea – Sos. de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul   de  
buget pentru ordonatoriul 
principal de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
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Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Centura. 
 
Sursa de finanţare: Ministerului 
Transporturilor şi fonduri 
europene nerambursabile (FEN)
 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 . 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare 
implementării 
corespunzătoare a 
proiectelor Ministerului 
Transporturilor  se stabilesc 
de către acesta pe baza 
fişelor de fundamentare ale 
proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de 
cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinel
or de finanţare. 
 

86. Anexa nr. 3/24 Titlu XI – 
Cheltuieli aferente programelor 
cu finanţare rambursabilă  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor  cu suma de 
200.000 mii lei pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrarilor la acest 
obiectiv de investitii de interes 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 55 -

continuarea lucrarilor la obiectivul 
Sos. de Centura a Municipiului 
Bucuresti pe tronsoanele Chitila 
– Autostrada A 1 si tronsonul 
Autostrada A1 – Sos. 
Alexandriei. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

national prin largire la patru 
benzi a celor doua tronsoane de 
autostrada in vederea fluidizarii 
traficului in zona. 
 
Sursa de finanţare: Ministerului 
Transporturilor şi fonduri 
europene nerambursabile (FEN)

din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

87. Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
obiectivul de investitii „Drum 
National expres Galati - Braila”, 
jud. Galaţi  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Investitia este necesară pentru 
decongestionarea traficului 
intens existent între cele două 
localităţi reşedinţă de judeţ. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

88. Anexa nr. 3/24  Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii „Drum 
Naţional expres Galaţi - Brăila”, 

Investiţia este necesară pentru 
decongestionarea traficului 
intens existent între cele două 
localităţi resedinţă de judeţ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
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jud. Galaţi  
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului Sursa 
de finantare nu poate fi avuta 
in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

89. Anexa nr. 3/24  Alocarea sumei de 205.000 mii 
lei pentru proiectarea şi execuţia 
variantei ocolitoare a Municipiului 
Galaţi. 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru eliminarea traficului 
greu, de intensitate foarte mare, 
supra-exploatarea infrastructurii 
municipale de transport, poluării 
excesive a oraşului şi 
descongestionarea traficului 
foarte aglomerat din municipiul 
Galaţi, se impune construirea 
unui drum/şosea de centurǎ, 
care sǎ preia traficul greu şi pe 
cel provenit de la cele douǎ 
puncte de frontierǎ (cu 
Republica Moldova şi Ucraina) 
şi sǎ-l dirijeze în afara zonei 
urbane.  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului Sursa 
de finantare nu poate fi avuta 
in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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investiţiilor strategice 
 

90. Anexa nr. 3/24/29  Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
10.000 mii lei în scopul realizării 
studiului de fezabilitate şi a 
realizării proiectului de 
ameliorare a condiţiilor de 
navigaţie pe Dunăre, pe sectorul 
comun România – Bulgaria. 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Necesitatea stimulării şi 
facilitării transportului fluvial de 
mărfuri. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri 
ale resurselor bugetare în 
cadrul capitolelor de cheltuieli 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor, în special de la 
capitolul Proiecte cu Finantare 
din Fonduri Externe 
Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale 
Administraţiei Publice  

Se propune respingerea 
întrucât cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se 
includ în cadrul programelor 
de investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, 
categoria „c) cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de 
prefezabilitate si fezabilitate 
si alte studii”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite. 
De asemenea, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în aprobarea, 
contractarea, finanţarea şi 
derularea proiectelor cu 
finanţare externă 
nerambursabilă şi 
repartizarea fondurilor pentru 
aceste proiecte revine 
ordonatorului principal de 
credite, acesta ţinând seama 
de toate condiţiile impuse 
prin ghidurile de finanţare ale 
măsurilor respective, astfel 
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încât cheltuielile să fie 
eligibile şi să poată fi 
rambursate de Comisia 
Europeană. 

91. Anexa nr. 3/24/29  
Cod obiectiv 421 / Electrificare 
linie de cale ferată Doaga – 
Tecuci – Barboşi, inclusiv 
dispecer feroviar Galaţi  

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
40.000 mii lei în scopul 
continuării investiţiei „Electrificare 
linie de cale ferată Doaga – 
Tecuci – Barboşi, inclusiv 
dispecer feroviar Galaţi” 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investiţie în continuare, de 
interes local şi naţional major. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri 
ale resurselor bugetare în 
cadrul capitolelor de cheltuieli 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor, în special de la 
capitolul Proiecte cu Finantare 
din Fonduri Externe 
Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
De asemenea, în cursul 
anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii 
principali de credite pot 
solicita Ministerului Finanţelor 
Publice redistribuiri de fonduri 
între proiectele înscrise în 
programul de investiţii. 

92. Anexa nr. 3/24/29  
Cod obiectiv 827 / Cheu vertical 
dana 31 din Portul Bazin Docuri 
Galati 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
15.000 mii lei în scopul 
continuării investiţiei „Cheu 
vertical dana 31 din Portul Bazin 
Docuri Galati” 
 

Investiţie în continuare, de 
interes local şi naţional major. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri 
ale resurselor bugetare în 
cadrul capitolelor de cheltuieli 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor, în special de la 

Se propune respingerea 
întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
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Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

capitolul Proiecte cu Finantare 
din Fonduri Externe 
Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale 
Administraţiei Publice 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
De asemenea, în cursul 
anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii 
principali de credite pot 
solicita Ministerului Finanţelor 
Publice redistribuiri de fonduri 
între proiectele înscrise în 
programul de investiţii. 

93. Anexa nr. 3/24  Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
30.000 mii lei în scopul realizării 
investiţiei „Ranfluarea Navei 
Platina”. 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investiţie de interes major 
pentru navigaţie. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri 
ale resurselor bugetare în 
cadrul capitolelor de cheltuieli 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor, în special de la 
capitolul Proiecte cu Finantare 
din Fonduri Externe 
Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul   de  
buget pentru ordonatoriul 
principal de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 . 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare 
implementării 
corespunzătoare a 
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proiectelor Ministerului 
Transporturilor  se stabilesc 
de către acesta pe baza 
fişelor de fundamentare ale 
proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de 
cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinel
or de finanţare. 
 

94. Anexa nr. 3/24  Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
30.000 mii lei în scopul 
continuării investiţie „reabilitare 
Gării din Galaţi”. 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investiţie de interes major 
pentru navigaţie. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri 
ale resurselor bugetare în 
cadrul capitolelor de cheltuieli 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor, în special de la 
capitolul Proiecte cu Finantare 
din Fonduri Externe 
Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul   de  
buget pentru ordonatoriul 
principal de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 . 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
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angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare 
implementării 
corespunzătoare a 
proiectelor Ministerului 
Transporturilor  se stabilesc 
de către acesta pe baza 
fişelor de fundamentare ale 
proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de 
cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinel
or de finanţare. 
 

95. Anexa nr. 3/24 
Titlu XI – Cheltuieli aferente 
programelor cu finantare 
rambursabila – 65.01, Cheltuieli 
aferente programelor cu 
finantare rambursabilă 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
650.000 mii lei pentru 
continuarea lucrarilor la Linia 5 
de metrou Drumul Taberei – 
Pantelimon, Tronsonul Drumul 
Taberei – Eroilor si la Linia 6 de 
metrou, Legatura retei de metrou 
a Municipiului Bucuresti cu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrarilor la aceste 
obiective de investitii de interes 
national si strategic, pentru 
incadrarea in termenul 
calendaristic stabilit cu 
finantatorii,  Banca Eurpeana de 
Investitii si JICA (JAPONIA). 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul   de  
buget pentru ordonatoriul 
principal de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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Aeroportul International Otopeni. 
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: Credit 
rambursabil BEI si componenta 
locala conform contractului de 
finantare BEI si credit JICA 
(JAPONIA) 

institutii pe  anul  2013 . -
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

96. Anexa nr. 3/24  
Titlu VII – Alte transferuri 
55.01.12 
Investiti ale agentilor economici 
cu capital de stat 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
200.000 mii lei pentru 
continuarea lucrarilor la Linia 4 
de metrou, Tronson Parc 
Bazilescu – Lac Straulesti. 
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrarilor la acest 
obiectiv de investitii de interes 
national si strategic, si 
finalizarea acestora in limita 
termenului contractual stabilit. 
 
Sursa de finanţare: Ministerului 
Transporturilor şi fonduri 
externe nerambursabile (FEN) 

Se propune respingerea 
întrucât nu se indică sursa 
concretă de finanţare, nefiind 
precizate poziţiile bugetare 
propuse a se diminua în 
vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii. 
De asemenea, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în aprobarea, 
contractarea, finanţarea şi 
derularea proiectelor cu 
finanţare externă 
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servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

nerambursabilă şi 
repartizarea fondurilor pentru 
aceste proiecte revine 
ordonatorului principal de 
credite, acesta ţinând seama 
de toate condiţiile impuse 
prin ghidurile de finanţare ale 
măsurilor respective, astfel 
încât cheltuielile să fie 
eligibile şi să poată fi 
rambursate de Comisia 
Europeană. 

97. Anexa nr. 3/24  
Titlu XI – Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor  cu suma de 
10.000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului pasaj suprateran 
Prelungirea Ghencea – Sos. de 
Centura. 
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
inceperea lucrarilor la acest 
obiectiv de investitii coordonat 
de catre Primaria Municipiului 
Bucuresti, in cadrul proiectului 
supralargire Prelungirea 
Ghencea si pasaj suprateran 
Prelungirea Ghencea – Sos. de 
Centura. 
 
Sursa de finanţare: Ministerului 
Transporturilor şi fonduri 
externe nerambursabile (FEN) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul   de  
buget pentru ordonatoriul 
principal de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 . 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare 
implementării 
corespunzătoare a 
proiectelor Ministerului 
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Transporturilor  se stabilesc 
de către acesta pe baza 
fişelor de fundamentare ale 
proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de 
cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinel
or de finanţare. 
 

98. Anexa nr. 3/24 Titlu XI – 
Cheltuieli aferente programelor 
cu finanţare rambursabilă  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor  cu suma de 
200.000 mii lei pentru 
continuarea lucrarilor la obiectivul 
Sos. de Centura a Municipiului 
Bucuresti pe tronsoanele Chitila 
– Autostrada A 1 si tronsonul 
Autostrada A1 – Sos. 
Alexandriei. 
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrarilor la acest 
obiectiv de investitii de interes 
national prin largire la patru 
benzi a celor doua tronsoane de 
autostrada in vederea fluidizarii 
traficului in zona. 
 
Sursa de finanţare: Ministerului 
Transporturilor şi fonduri 
externe nerambursabile (FEN) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul   de  
buget pentru ordonatoriul 
principal de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 . 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
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servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare 
implementării 
corespunzătoare a 
proiectelor Ministerului 
Transporturilor  se stabilesc 
de către acesta pe baza 
fişelor de fundamentare ale 
proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de 
cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinel
or de finanţare. 
 

99. Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa/Titlul 56 / 
Titlul VIII Proiecte cu Finantare 
din Fonduri Externe 
Nerambursabile (FEN) 
Postaderare 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor, Anexa nr. 3/24, 
Capitol 5001/Grupa/Titlul 56 / 
Titlul VIII Proiecte cu Finantare 
din Fonduri Externe 
Nerambursabile (FEN) 
Postaderare, cu suma de 
4.200.000 mii lei  
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 

Pentru asigurarea finanţării în 
continuare a proiectelor de 
infrastructură de transport 
feroviar, rutier, fluvial, naval, 
aerian şi cu metroul, demarate 
în anii 2010-2011 şi care au 
termene de finalizare 2013-
2014. 
 
 
Sursa de finanţare: Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare 
implementării 
corespunzătoare a 
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Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Transporturilor şi Fonduri 
Externe Nerambursabile (FEN) 

proiectelor Ministerului 
Transporturilor  se stabilesc 
de către acesta pe baza 
fişelor de fundamentare ale 
proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de 
cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinel
or de finanţare. 
 

100. Anexa nr. 3/24  
Capitol 6500/Grupa 51 / Titlul VI 
Transferuri între Unităţi ale 
Administraţiei Publice 
 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor, Anexa nr. 3/24, 
Capitol 6500/Grupa 51 / Titlul VI 
Transferuri între Unităţi ale 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1.700.000 mii lei. 
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 

Pentru asigurarea finanţării în 
continuare a lucrărilor de 
construire şi modernizare a 
infrastructurii naţionale 
prioritare. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 1.700.000 mii lei a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
la nivelul bugetului de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Sumele cuprinse in bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite la titlul bunuri si 
servicii au fost dimensionate 
in raport cu sarcinile acestora 
in anul 2013  
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Camera Deputaţilor şi Senat 
 

101. Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 65 / Titlul XI 
Cheltuieli aferente Programelor 
cu Finanţare Rambursabilă  
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor, Anexa nr. 3/24, 
Capitol 5001/Grupa 65 / Titlul XI 
Cheltuieli aferente Programelor 
cu Finanţare Rambursabilă, cu 
suma de 800.000 mii lei 
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea finanţării în 
continuare a proiectelor de 
modernizare a infrastructurii de 
transport feroviar, rutier, naval, 
aerian şi cu metroul, demarate 
în anii 2010-2011 şi care au 
termene de finalizare 2013-
2014. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor pentru 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul   de  
buget pentru ordonatoriul 
principal de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 . 
 

102. Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 40 / Titlul IV 
Subvenţii 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor, Anexa nr. 3/24, 
Capitol 5001/Grupa/ Titlul IV 
Subvenţii, cu suma de 450.000 
mii lei 
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 

Pentru asigurarea nivelului 
necesar de subvenţii în scopul 
susţinerii transportului feroviar 
public de călători şi pentru 
susţinerea infrastructurii de 
transport feroviar. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor pentru 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul   de  
buget pentru ordonatoriul 
principal de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 . 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
 

103. Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 40 / Titlul IV 
Subvenţii 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor, Anexa nr. 3/24, 
Capitol 5001/Grupa/ Titlul IV 
Subvenţii, cu suma de 450.000 
mii lei 
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea nivelului 
necesar de subvenţii în scopul 
susţinerii transportului de 
călători cu metroul şi pentru 
susţinerea infrastructurii de 
transport subternan. 
 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor pentru 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul   de  
buget pentru ordonatoriul 
principal de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 . 
 

104. Anexa nr. 3/24/27 
COD PROGRAM 64 
Societatea Comerciala de 
Transport cu Metroul Bucureşti 
"METROREX" - S.A. 
 
 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează cu 
200.000 mii lei pentru finanţarea 
lucrărilor la magistrala V de 
metrou, etapa I - a Drumul 
Taberei - Universitate. 
 
Dep.Nazare Alexandru-PDL  
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor și Senat 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura finanţarea 
lucrărilor la tronsonul 1 
magistrala V de metrou (Drumul 
Taberei – Universitate). Este o 
lucrare de o importanţă majoră, 
deoarece aceasta va deservi 
aproximativ 300.000 de locuitori 
ai capitalei şi se va 
descongestiona traficul general 
de pe artera Bulevardul Drumul 
Taberei prin diminuarea 
numărului de vehicole de 
transport în comun şi în special 
prin renunţarea la liniile de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul   de  
buget pentru ordonatoriul 
principal de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile   
ce  îi revin  acestei  institutii 
pe  anul  2013 . 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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troleibuze de pe aceste artere. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Transporturilor 
 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 
 

105. Anexa nr. 3/24/29 
COD OBIECTIV 387 
Magistrala V de metrou, etapa I 
- a Drumul Taberei - 
Universitate. 
 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează cu 
200.000 mii lei pentru finanţarea 
lucrărilor la magistrala V de 
metrou, etapa I - a Drumul 
Taberei - Universitate. 
 
Dep.Nazare Alexandru-PDL  
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura finanţarea 
lucrărilor la tronsonul 1 
magistrala V de metrou (Drumul 
Taberei – Universitate). Este o 
lucrare de o importanţă majoră, 
deoarece aceasta va deservi 
aproximativ 300.000 de locuitori 
ai capitalei şi se va 
descongestiona traficul general 
de pe artera Bulevardul Drumul 
Taberei prin diminuarea 
numărului de vehicole de 
transport în comun şi în special 
prin renunţarea la liniile de 
troleibuze de pe aceste artere. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Transporturilor 
 

Se propune respingerea 
întrucât nu se indică sursa 
concretă de finanţare, nefiind 
precizate poziţiile bugetare 
propuse a se diminua în 
vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii. 
De asemenea, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în aprobarea, 
contractarea, finanţarea şi 
derularea proiectelor cu 
finanţare externă 
nerambursabilă şi 
repartizarea fondurilor pentru 
aceste proiecte revine 
ordonatorului principal de 
credite, acesta ţinând seama 
de toate condiţiile impuse 
prin ghidurile de finanţare ale 
măsurilor respective, astfel 
încât cheltuielile să fie 
eligibile şi să poată fi 
rambursate de Comisia 
Europeană. 

106. Anexa nr. 3/24/23 
Proiectul 1508 
Reabilitarea liniei de CF 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează cu 
300.000 mii lei pentru lucrările de 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura finanţarea 
lucrărilor la obiectivul de 

Se propune respingerea 
întrucât nu se indică sursa 
concretă de finanţare, nefiind 
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Frontieră - Curtici - Simeria 
parte componentă a Coridorului 
IV Pan - European 
pentru circulaţia trenurilor cu 
viteza max. de 160 km/h, 
tronsonul 1: Frontieră-Curtici-
Arad-km.614 (CN 
CFR) 

reabilitare a tronsonului 1 
Frontieră – Curtici – Arad – km 
614. 
 
Dep.Nazare Alexandru-PDL  
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

investiţii privind reabilitarea 
tronsonului 1 Frontieră – Curtici 
– Arad – km 614. Obiectivul 
prezintă o importanţă majoră, 
dat fiind faptul că face parte din 
Coridorul IV Pan – European. În 
iulie 2012 organizarea de 
şantier pentru începerea 
lucrărilor era realizată, 
suplimentarea sumei prevăzute 
fiind necesară pentru o 
echilibrare a costurilor aferente 
2013 şi 2014, pentru a se 
asigura astfel finalizarea 
lucrărilor în termenii 
contractuali. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Transporturilor 
 

precizate poziţiile bugetare 
propuse a se diminua în 
vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii. 
De asemenea, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în aprobarea, 
contractarea, finanţarea şi 
derularea proiectelor cu 
finanţare externă 
nerambursabilă şi 
repartizarea fondurilor pentru 
aceste proiecte revine 
ordonatorului principal de 
credite, acesta ţinând seama 
de toate condiţiile impuse 
prin ghidurile de finanţare ale 
măsurilor respective, astfel 
încât cheltuielile să fie 
eligibile şi să poată fi 
rambursate de Comisia 
Europeană. 

107. Anexa nr. 3/24/27 
Menţinerea condiţiilor de 
navigaţie pe Dunăre /Cod 
program 562 
 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează cu 
12.000 mii lei pentru 
remotorizarea celor două 
remorchere Perseus şi Hercule. 
 
Dep.Nazare Alexandru-PDL  
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura finanţarea 
remotorizării celor două 
remorchere aflate în 
administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Fluvială a Dunării 
de Jos" Galaţi, necesare pentru 
a interveni în condiţii meteo 
nefavorabile, pentru a se 
asigura astfel condiţiile de 
navigaţie pe Dunăre. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul   de  
buget pentru ordonatoriul 
principal de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile   
ce  îi revin  acestei  institutii 
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Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Transporturilor 
 

pe  anul  2013 . - Sursa de 
finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 
 

108. Anexa nr. 3/24/27 
Menţinerea condiţiilor de 
navigaţie pe Dunăre / Cod 
program 562 
 

Suma prevăzută pentru anul 
2013 se suplimentează cu 6.000 
mii lei pentru a se asigura 
condiţiile de navigaţie. 
 
Dep.Nazare Alexandru-PDL  
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura finanţarea 
lucrărilor de dragaj şi pentru 
asigurarea adâncimilor minime 
de navigaţie pe Dunăre, în 
situaţia scăderii debitului fluvial, 
pentru a se menţine astfel 
condiţiile de navigaţie şi pentru 
a se evita redirijarea fluxurilor 
pe căile rutiere. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Transporturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul   de  
buget pentru ordonatoriul 
principal de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile   
ce  îi revin  acestei  institutii 
pe  anul  2013 . 
 

109. Anexa nr. 3/24/29  
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
10.000 mii lei în scopul realizării 
studiului de fezabilitate şi a 
realizării proiectului de 
ameliorare a condiţiilor de 
navigaţie pe Dunăre, pe sectorul 
comun România – Bulgaria. 
 

Necesitatea stimulării şi 
facilitării transportului fluvial de 
mărfuri. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri 
ale resurselor bugetare în 
cadrul capitolelor de cheltuieli 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor, în special de la 
capitolul Proiecte cu Finantare 

Se propune respingerea 
întrucât cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se 
includ în cadrul programelor 
de investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, 
categoria „c) cheltuieli pentru 
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Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

din Fonduri Externe 
Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale 
Administraţiei Publice  

elaborarea studiilor de 
prefezabilitate si fezabilitate 
si alte studii”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite. 
De asemenea, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în aprobarea, 
contractarea, finanţarea şi 
derularea proiectelor cu 
finanţare externă 
nerambursabilă şi 
repartizarea fondurilor pentru 
aceste proiecte revine 
ordonatorului principal de 
credite, acesta ţinând seama 
de toate condiţiile impuse 
prin ghidurile de finanţare ale 
măsurilor respective, astfel 
încât cheltuielile să fie 
eligibile şi să poată fi 
rambursate de Comisia 
Europeană. 
 

110. Anexa nr. 3/24/29  
Cod obiectiv 421 / Electrificare 
linie de cale ferată Doaga – 
Tecuci – Barboşi, inclusiv 
dispecer feroviar Galaţi  

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
40.000 mii lei în scopul 
continuării investiţiei „Electrificare 
linie de cale ferată Doaga – 
Tecuci – Barboşi, inclusiv 

Investiţie în continuare, de 
interes local şi naţional major. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri 
ale resurselor bugetare în 
cadrul capitolelor de cheltuieli 
din bugetul Ministerului 

Se propune respingerea 
întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
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dispecer feroviar Galaţi” 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Transporturilor, în special de la 
capitolul Proiecte cu Finantare 
din Fonduri Externe 
Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale 
Administraţiei Publice 

investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
De asemenea, în cursul 
anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii 
principali de credite pot 
solicita Ministerului Finanţelor 
Publice redistribuiri de fonduri 
între proiectele înscrise în 
programul de investiţii. 
 

111. Anexa nr. 3/24/29  
Cod obiectiv 827 / Cheu vertical 
dana 31 din Portul Bazin Docuri 
Galati 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
15.000 mii lei în scopul 
continuării investiţiei „Cheu 
vertical dana 31 din Portul Bazin 
Docuri Galati” 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investiţie în continuare, de 
interes local şi naţional major. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri 
ale resurselor bugetare în 
cadrul capitolelor de cheltuieli 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor, în special de la 
capitolul Proiecte cu Finantare 
din Fonduri Externe 
Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
De asemenea, în cursul 
anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii 
principali de credite pot 
solicita Ministerului Finanţelor 
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Publice redistribuiri de fonduri 
între proiectele înscrise în 
programul de investiţii. 
 

112. Anexa nr. 3/24  
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
30.000 mii lei în scopul realizării 
investiţiei „Ranfluarea Navei 
Platina”. 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investiţie de interes major 
pentru navigaţie. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri 
ale resurselor bugetare în 
cadrul capitolelor de cheltuieli 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor, în special de la 
capitolul Proiecte cu Finantare 
din Fonduri Externe 
Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul   de  
buget pentru ordonatoriul 
principal de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile   
ce  îi revin  acestei  institutii 
pe  anul  2013 . 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare 
implementării 
corespunzătoare a 
proiectelor Ministerului 
Transporturilor  se stabilesc 
de către acesta pe baza 
fişelor de fundamentare ale 
proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
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autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de 
cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinel
or de finanţare. 
 

113. Anexa nr. 3/24  
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
30.000 mii lei în scopul 
continuării investiţie „reabilitare 
Gării din Galaţi”. 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investiţie de interes major 
pentru navigaţie. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri 
ale resurselor bugetare în 
cadrul capitolelor de cheltuieli 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor, în special de la 
capitolul Proiecte cu Finantare 
din Fonduri Externe 
Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul   de  
buget pentru ordonatoriul 
principal de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile   
ce  îi revin  acestei  institutii 
pe  anul  2013 . 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare 
implementării 
corespunzătoare a 
proiectelor Ministerului 
Transporturilor  se stabilesc 
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de către acesta pe baza 
fişelor de fundamentare ale 
proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de 
cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinel
or de finanţare. 
 

114. Anexa nr. 3/24  
 

Se alocă suma de 850.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Demararea lucrărilor pentru 
Autostrada Târgu Mureş - Iaşi - 
Ungheni.” 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Având în vedere că studiile de 
fezabilitate au fost realizate este 
necesară demararea 
procedurilor în vederea începerii 
lucrărilor. 
Această autostradă va aduce 
creşterea accesibilităţii în 
Moldova – regiunea cea mai 
izolată a ţării. Construcţia 
autostrăzii ar permite României 
să controleze viitoarea axă de 
legătură între Uniunea 
Europeană şi Moldova, sudul 
Ucrainei şi a întregului spaţiu 
din nordul Mării Negre – fapt ce 
va reprezenta un deosebit 
avantaj geostrategic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului-Sursa 
de finanţare nu poate fi avută 
în vedere întrucât potrivit art. 
30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

115. Anexa nr. 3/24  
 

Se alocă suma de 980 mii lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
str. Păcii, municipiul Târnăveni, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii în 
continuare,  important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor-Sursa 
de finanţare nu poate fi avută 
în vedere întrucât potrivit art. 
30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

116. Anexa nr. 3/24  Din suma prevăzută se alocă 
suma de 453 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare str. 
Rozelor, municipiul Târnăveni, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii în 
continuare, important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor-Sursa 
de finanţare nu poate fi avută 
în vedere întrucât potrivit art. 
30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

117. Anexa nr. 3/24  Din suma prevăzută se alocă 
suma de 386 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare str. 
Pompelor, municipiul Târnăveni, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii în 
continuare, important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor-Sursa 
de finanţare nu poate fi avută 
în vedere întrucât potrivit art. 
30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, 
Fondul de rezervă la 
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dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

118. Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 65 / Titlul XI 
Cheltuieli aferente Programelor 
cu Finanţare Rambursabilă  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
100.000 mii lei pentru reabilitarea 
Gării Iţcani, Municipiul Suceava, 
Judetul Suceava 
 
Sen.Gheorghe Flutur-PDL 
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu-
PDL 
Dep.Ioan Balan-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului ca urmare a 
faptului că Gara Iţcani datează 
din 1871şi este o clădire 
monument istoric care necesită 
o urgentă reabilitate. Gara Iţcani 
a suferit grave deteriorări, iar 
asupra ei nu s-a intervenit cu 
reparaţii importante deşi au fost 
elaborate proiecte şi expertize. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 
 

119. Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 65 / Titlul XI 
Cheltuieli aferente Programelor 
cu Finanţare Rambursabilă  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 4.500 
mii lei pentru modernizare Drum 
Judeţean Liteni-Moara  - 
Zaharesti,  judeţul Suceava. 
 
Sen.Gheorghe Flutur-PDL 
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu-
PDL 
Dep.Ioan Balan-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
pietonilor şi face imposibilă 
deplasarea automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Drumurile judetene nu se 
finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

120. Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 65 / Titlul XI 
Cheltuieli aferente Programelor 
cu Finanţare Rambursabilă  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 3.000 
mii lei pentru construcţia rutei 
ocolitoare a municipiului 
Fălticeni, judeţul Suceava. 
 
Sen.Gheorghe Flutur-PDL 
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu-
PDL 
Dep.Ioan Balan-PDL 

Se solicită admiterea acestui 
amendament întrucat este 
absolut necesară devierea 
traficului greu care tranzitează 
judeţul prin zona municipiului 
Fălticeni. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului Sursa 
de finantare nu poate fi avuta 
in vedere intrucat deficitul 
bugetar este stabilit impreuna 
cu institutiile finantatoare 
respectiv FMI si Comisia 
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Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Europeana in conformitate cu 
Tratatul privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

121. Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 65 / Titlul XI 
Cheltuieli aferente Programelor 
cu Finanţare Rambursabilă  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 5.000 
mii lei pentru demararea 
lucrărilor la ruta ocolitoare nr.2 
(Cumpărătura – Ipoteşti – 
Salcea), judeţul Suceava. 
 
Sen.Gheorghe Flutur-PDL 
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu-
PDL 
Dep.Ioan Balan-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece ruta 
ocolitoare nr. 2 (Cumpărătura – 
Ipoteşti – Salcea) presupune în 
principal devierea traficului de 
pe arterele principale ale 
Municipiului Suceava, fluidizând 
în acest mod traficul rutier. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
 Sursa de finantare nu poate 
fi avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

122. Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 65 / Titlul XI 
Cheltuieli aferente Programelor 
cu Finanţare Rambursabilă  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
22.000 mii lei pentru 
modernizarea DN 17B Vatra 
Dornei – lim. judeţ Neamţ. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
modernizarea acestui drum 
naţional va contribui la 
creşterea potenţialului turistic al 
celor două judeţe, Suceava şi 
Neamţ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Sursa de finantare nu poate fi 
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Sen.Gheorghe Flutur-PDL 
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu-
PDL 
Dep.Ioan Balan-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

123. Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 65 / Titlul XI 
Cheltuieli aferente Programelor 
cu Finanţare Rambursabilă  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 5.000 
mii  lei pentru executie studiu 
fezabilitate autostrada Focşani-
Roman-Suceava având în 
vedere constructia acestui traseu 
în reteaua NT eligibilă pentru 
fonduri nerambursabile pe 2014. 
 
Sen.Gheorghe Flutur-PDL 
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu-
PDL 
Dep.Ioan Balan-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
acest tronson este unul foarte 
circulat cu o rată foarte mare de 
accidente grave înregistrate. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

124. Anexa 3/24 Se propune modificarea Anexei Introducerea unui sens giratoriu Se propune respingerea 
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 3/24 astfel:  
„La intersectia intre DN 1C 
(DejBaia Mare) si DN 17 (Dej -
DNcBistrita) se va introduce un 
sens giratoriu”.  
Valoarea proiectului: 500.000 
RON 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

intre DN 1C(Dej-Baia Mare) si 
DN 17 (Dej – DNc- Bistrita) va 
contribui la fluidizarea traficului 
zonal si la eliminarea unor 
posibile blocaje in cadrul 
intersectiei. Nu sunt susţinute 
pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică creşterea 
deficitului bugetar.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

125. Anexa 3/24 
   

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului :DC 
34 Ciceu Mihaiesti – Ciceu 
Corabia, judetul Bistrita-Nasaud 
– 59.755.mii lei  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernulu 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
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subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

126. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului :DC 
35 A Ciceu Giurgresti – 
Dumbraveni judetul Bistrita-
Nasaud – -900.mii  lei         
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

127. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului: DC 
37 Dobric-Ciceu Poieni judetul 
Bistrita-Nasaud 16 5.000.mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
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servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

128. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului :DC 
43 Salva – M-rea Izvorul 
Tamaduirii judetul Bistrita-
Nasaud -200.mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
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pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

129. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministeru 
Transporturilor în Infrastructurii  
pentru realizarea obiectivului 
:172 K Branistea judetul 
BistritaNasaud -1.000.mii lei Str. 
Princ. Sat Orosfaia (reabilit.)  -
12.600.mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor 

130. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului :DC 
21B DJ 151-Tagu judetul 
BistritaNasaud   -29.727mii. lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
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finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

131. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului : DJ 
172 C  
Ilva Mica-Lesu judetul 
BistritaNasaud   -1.800.mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Drumurile judetene nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
 

132. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului: DC 
28 DN 17-Coasta- judetul 
BistritaNasaud   5.750.miile 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

133. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului: DJ 
172  Tronson Agris judetul 
BistritaNasaud   -800.mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 
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134. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului 
Modernizare drumuri princ. Com 
Sant judetul Bistrita-Nasaud   -
300.mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului înalocarea pe obiectiv 
este necesara în imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

135. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului 
:Reabilitare DC 16 Herina-Tonciu 
judetul BistritaNasaud   -
2.900.mii le 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

136. Anexa 3/24 
 

– Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare drum comunal 38 A 
Tarlisua – Sendroaia- judetul 
Bistrita-Nasaud    2.000mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

137. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
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Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare drum comunal 38 B – 
Tarlisua- Oarzina- judetul 
BistritaNasaud   1.000.mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

138. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare drum 507comunal 38 
C Tarlisua-Racatesu- judetul 
Bistrita-Nasaud    1.000.mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesara în. imbunatatirea niv. 
De trai în aceasta comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
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Camera Deputaţilor şi Senat aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

139. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare drum comunal 38 D 
Agries-Moliset – judetul Bistrita-
Nasaud    – 2.500.mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

140. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
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pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare drum comunal DC 27 
A Chirales-TigauSaniacob judetul 
Bistrita-Nasaud  -1.700.mii le 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

141. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare drum comunal 16 
Sangeorzu Nou-Bungard  
judetul Bistrita-Nasaud   -
11.000.mii lei 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
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finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

142. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului 
Modernizare în asfaltare drum 
com. Monor-Gledin DC 13 judetul 
Bistrita-Nasaud  - 500.mii lei 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

143. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
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Modernizare drum comunal DC 
33 Mintiu-Taur judetul  
Bistrita-Nasaud   -45.000.mii lei 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

propusa pentrusuplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

144. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului  
Modernizare drum comunal 40 B 
Nimigea de Jos-Nimigea de Sus 
judetul Bistrita-Nasaud  -
25.000.mii lei 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

145. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare drum comunal DC 6 
B Rusu Bargaului-Valea Poienii 
judetul Bistrita-Nasaud  -
11.000.mii lei 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
  Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

146. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare DC 12 A 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
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RustiorLunca- judetul Bistrita-
Nasaud  9.000.mii lei 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

147. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare drum comunal DC 11 
DJ 173-Ardan judetul Bistrita-
Nasaud  -8.000.mii le 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

148. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare DC 2 E Rebra-Valea 
Lunga judetul Bistrita-Nasaud – 
8.000.mii lei 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. de trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

149. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului 
Punte pietonala str. Petru Maior, 
mun. Bistrita judetul 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
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BistritaNasaud ,500.mii lei  Sursa 
de finantare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

este necesara în. imbunatatirea 
niv. de trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

150. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului 
Amenajare în modernizare str. 
Slatinitei de la Km. 0+367 la Km. 
5+172 , mun. Bistrita judetul 
Bistrita-Nasaud – 3.000.mii lei   
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
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subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

151. Anexa 3/24 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului 
Amenajare în modernizare str. 
Ghinzii de la Km. 1+887 la Km. 
5+698 judetul Bistrita-Nasaud 
2.000.mii lei 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

152. Anexa 3/24 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul 
Transporturilor în Infrastructurii 
pentru realizarea obiectivului 
Amenajare legatura din str. 
Libertatii spre zona Zavoaie, 
inclusiv construirea podului 
Berariei peste raul Bistrita judetul 
Bistrita-Nasaud = 1.000.mii lei 

Infrastructura judetului 
BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele 
locuri la nivel national. Suma 
propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesara în. imbunatatirea 
niv. De trai în aceasta 
comunitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor 
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Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

153. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului DC 37 Dobric-Ciceu 
Poieni judetul Bistrita-Nasaud 
165.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

154. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului: 172 K Branistea 
judetul Bistrita-Nasaud -1.000 mii 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
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lei Str. Princ. Sat Orosfaia 
(reabilit.)-12.600 mii lei 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

155. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului Modernizare drumuri 
princ. Com. Sant judetul Bistrita-
Nasaud  
300 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

156. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare DC 16 
Herina-Tonciu judetul Bistrita-
Nasaud  
-2.900 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

157. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare drum 
comunal 38 A Tarlisua – 
Sendroaia- judetul Bistrita-

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
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Nasaud 
2.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

158. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare drum 
comunal 38 B – Tarlisua- 
Oarzina- judetul Bistrita-Nasaud 
1.000.mii lei 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
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Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

159. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare drum 507 
comunal 38 C Tarlisua-
Racatesu- judetul Bistrita-
Nasaud 
1.000.mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

160. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare drum 
comunal 38 D Agries-Moliset – 
judetul Bistrita-Nasaud 
– 2.500 mii lei 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
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Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

nivelului de trai în această 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

161. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului DC 27 A Chirales-
Tigau-Saniacob, judetul Bistrita-
Nasaud 
-1.700 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
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subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

162. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare drum 
comunal 16 Sângeorzu Nou-
Bungard judeţul Bistrita-Nasaud 
 -11.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

163. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului Modernizare în 
asfaltare drum com. Monor-
Gledin DC 13 judetul Bistrita-
Nasaud 
 -500 mii lei 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
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Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

164. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului Modernizare drum 
communal DC 33 Mintiu-Taur 
judetul 
Bistrita-Nasaud  
-45.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
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pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

165. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor  pentru realizarea 
obiectivului Modernizare drum 
comunal 40 B Nimigea de Jos-
Nimigea de Sus judetul Bistrita-
Nasaud -25.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

166. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare drum 
comunal DC 6 B Rusu Bargaului-
Valea Poienii judetul Bistrita-
Nasaud 
 -11.000 mii lei 
Dep.Ioan Oltean-PDL 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
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Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

167. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare DC 12 A 
Rustior-Lunca- judetul Bistrita-
Nasaud 
9.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor . 
168. Anexa 3/24 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare drum 
comunal DC 11 DJ 173-Ardan 
judetul Bistrita-Nasaud  
-8.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

169. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare DC 2 E 
Rebra-Valea Lunga judetul 
Bistrita-Nasaud  
8.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
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Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

170. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului Punte pietonala str. 
Petru Maior, mun. Bistrita judetul 
Bistrita- 
Nasaud  
500 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 
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171. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului Amenajare în 
modernizare str. Slatinitei de la 
Km. 0+367 la Km 5+172 , mun. 
Bistrita judetul Bistrita-Nasaud  
– 3.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

172. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului Amenajare în 
modernizare str. Ghinzii de la 
Km. 1+887 la Km 5+698 judetul 
Bistrita-Nasaud 
2.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

173. Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor pentru realizarea 
obiectivului Amenajare legatura 
din str. Libertatii spre zona 
Zavoaie, inclusiv construirea 
podului Berariei peste raul 
Bistrita judetul Bistrita-Nasaud 
1.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judeţului Bistriţa-
Năsăud este una precară, fiind 
situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în 
alocarea pe obiectiv este 
necesară în îmbunătăţirea 
nivelului de trai în această 
comunitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor. 

174. Anexa 3/24 
 

Se propune modificarea Anexei 
3/24 astfel:  
„La intersectia intre DN 1C (Dej-
Baia Mare) si DN 17 (Dej –DNc 
Bistrita) se va introduce un sens 
giratoriu”.  

Introducerea unui sens giratoriu 
intre DN 1C(Dej-Baia Mare) si 
DN 17 (Dej – DNc- Bistrita) va 
contribui la fluidizarea traficului 
zonal si la eliminarea unor 
posibile blocaje in cadrul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
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Valoarea proiectului: 500 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

intersectiei. Nu sunt susţinute 
pentru că alocarea de fonduri 
suplimentare implică creşterea  
deficitului bugetar.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor, titlul 
II – Bunuri şi Servicii 
 

175. Anexa 3/24  Se solicita alocarea sumei de 
64000 mii lei SC CFR Calatori 
necesara compensarii datoriilor 
fata de SC Reparatii Locomotive 
SA cu datoriile acesteia fata de 
bugetul statului  
 
Dep.Gheorghe Ialomiţianu-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

SC Reparatii Locomotive SA 
Brasov este in imposibilitate de 
a îşi mai desfasura activitatea 
datorita neachitarii lucrarilor de 
reparatii locomotive de catre SC 
CFR Calatori.   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
În proiectul de buget pe anul 
2013 al Ministerului 
Transporturilor nu sunt 
prevazute sume cu aceasta 
destinatie intrucat nu exista 
temei legal. 
SNTFC CFR Calatori 
beneficiaza de sume de la 
bugetul de stat  pentru 
subventionarea transportului 
feroviar public de calatori. 
 

176.  Anexa 3-24 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, 
art. 02 – Transferuri de capital, 
alin. 13 – Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
 
 

Suplimentarea bugetului cu 1000 
de mii de lei pentru intocmirea 
Studiului de Fezabilitate si 
Proiectul Tehnic pentru centura 
de nord a municipiului Braila. 
 
Dep.Nistor Marioara-PP-DD 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Acest amendament are in 
vedere dirijarea traficului greu in 
afara orasului Braila si stoparea 
tasarilor de teren si deteriorarea 
locuintelor aferente strazilor pe 
care se face acum circulatia 
autovehiculelor de tonaj mare. 
 
Sursa de finantare:  fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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rezerva al Guvernului. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

177. Anexa nr. 3/24 
Capitolul 84.01 Transporturi, 
grupa/titlu 70-71/01 
 
 

Alocarea sumei de 40.000 mii lei 
pentru finantarea lucrarilor de 
modernizare integrala a 
drumurilor nationale  care strabat 
Municipiul Iasi (DN 24 si DN 28) 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Tudor Ciuhodaru-PP-DD 

In vederea realizarii unui 
transport rutier modern in 
conditii de siguranta si confort al 
utilizatorului, cu respectarea 
normelor europene de protectie 
a mediului, este necesar a fi 
demarate lucrari  de 
modernizare integrala a 
drumurilor nationale  care 
strabat Municipiul Iasi (DN 24 si 
DN 28) Alocarea acestor fonduri 
va duce la o dezvoltare a 
infrastructurii rutiere absolut 
necesara judetului Iasi si zonei 
Moldovei. 
 
Sursa de finantare:bugetul 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

178. Anexa nr. 3/24 
Capitolul 84.01 Transporturi, 
grupa/titlu 70-71/01 
 

Alocarea sumei de 80.000 mii lei 
pentru dezvoltarea si  
modernizarea aeroportului din 
Iasi. 

Este necesar ca Judetul Iasi sa 
aiba un aeroport international 
modernizat  la standarde 
occidentale. La aeroportul din 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Aeroportul  International Iasi 
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Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Tudor Ciuhodaru-PP-DD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iasi sunt necesare lucrari 
urgente de modernizare la 
aerogara si extindere a  pistei. 
Actuala pista este betonata si 
are 1.800 de metri lungime si 30 
de metri latime. Modernizarea 
aerogarii: 16.000 de metri 
patrati pentru fluxurile de 
pasageri si utilitati si 12.000 de 
metri patrati la subsoluri, pentru 
benzile de bagaje; realizarea 
unui terminal cargo pentru 
preluarea zilnica a 200 de tone 
de marfuri; depozit de 
carburanti cu o capacitate de 
500 de tone; 
In prezent finantarea se asigura 
din venituri proprii ale Consiliului 
Judetean Iasi  si din alocatii din 
bugetul propriu al judetului, fiind 
prin urmare, insuficienta. Se 
impune ca aceste cheltuieli de 
modernizare sa fie sustinute de 
la bugetul de stat. Alocarea de 
fonduri modernizarii aeroportului 
din Iasi  va duce la sprijinirea 
dezvoltarii regionale si intarirea 
cooperarii transfrontaliere, 
transnationale si interregionale. 
 
Sursa de finantare :  bugetul 
ministerului. 

este aeroport de inters local, 
iar finanţarea acestuia se 
face din bugetul autorităţilor 
publice locale 

179. Anexa nr. 3/24 Se propune alocarea sumei de In vederea realizarii unui Se propune respingerea 
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Capitolul 84.01 Transporturi, 
grupa/titlu 70-71/01 
 
 
 
 
 
 
 

10.000 mii lei pentru finantarea 
lucrarilor de modernizare 
integrala a drumurilor nationale 
care strabat Municipiul Barlad   
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Tudor Ciuhodaru-PP-DD 

transport rutier modern in 
conditii de siguranta si confort al 
utilizatorului cu respectarea 
normelor europene de protectie 
a mediului este necesar a fi 
demarate lucrari  de 
modernizare integrala a 
drumurilor nationale  care 
strabat Municipiul Barlad. 
Alocarea acestor fonduri va 
duce la o dezvoltare a 
infrastructurii rutiere absolut 
necesara judetului Vaslui si 
zonei Moldovei. 
In vederea realizarii unui 
transport rutier modern care sa 
reduca traficul greu prin 
localitate. 
Evitarea strangularii traficului 
rutier prin localitate. 
Respectarea normelor 
europene de protectie a 
mediului. 
Posibilitatea modernizarii 
infrastructurii pe rutele existente 
pentru transportulvehiculelor cu 
tonaj mare. 
Reducerea impactului asupra 
cladirilor a mijloacelor de 
transport cu tonaj mare. 
Evitarea accidentelor rutiere 
,creand siguranta si confortul 
barladenilor. 

amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
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In vederea realizarii unui 
transport rutier modern care sa 
reduca traficul greu prin 
localitate. 
Evitarea strangularii traficului 
rutier prin localitate. 
Respectarea normelor 
europene de protectie a 
mediului. 
Posibilitatea modernizarii 
infrastructurii pe rutele existente 
pentru transportulvehiculelor cu 
tonaj mare. 
Reducerea impactului asupra 
cladirilor a mijloacelor de 
transport cu tonaj mare 
Evitarea accidentelor rutiere, 
creand siguranta si confortul 
barladenilor. 
Sursa de finantare:sume 
defalcate din TVA. 

180. Anexa nr. 3/24 
Capitolul 84.01 -
TRANSPORTURI 
 
 
 

Alocarea sumei de 999 mii lei 
pentru finantarea lucrărilor de 
modernizare integrala a drumului 
DJ104D  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Puşcaş Iacob-PP-DD 
 

În vederea realizării 
transportului rutier modern în 
condiţii de siguranţă şi confort al 
cetăţeanului sunt necesare 
lucrări de modernizare integrală 
a drumului DJ104D. 
Sursa de finantare: sume 
alocate din bugetul de stat: 
capitolul 6101 – Ordine publica 
si siguranta naţională , grupa 
/titlul 01- cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

181. Anexa nr. 3/24 
Capitolul 84.01 -
TRANSPORTURI 
 

Alocarea sumei de 11.000 mii lei 
pentru finantarea lucrarilor de 
modernizare integrala a drumului 
DJ105  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Puşcaş Iacob-PP-DD 
 

În vederea realizării unui 
transport rutier modern in 
conditii de siguranta si confort al 
cetăţeanului sunt necesare 
lucrări de modernizare integrală 
a drumului DJ105. 
Sursa de finantare:sume 
alocate din bugetul de stat: 
capitolul 6101 –Ordine publica 
si siguranta nationala , grupa 
/titlul 01- cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

182. Anexa nr. 3/24 
Capitolul 84.01 -
TRANSPORTURI 

Alocarea sumei de 11.000 mii lei 
pentru finantarea lucrarilor de 
modernizare integrala a drumului 

În vederea realizării unui 
transport rutier modern in 
conditii de siguranta si confort al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
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 DJ106  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Puşcaş Iacob-PP-DD 
 

cetăţeanului sunt necesare 
lucrări de modernizare integrală 
a drumului DJ106. 
Sursa de finantare:sume 
alocate din bugetul de stat: 
capitolul 6101 –Ordine publica 
si siguranta nationala , grupa 
/titlul 01-cheltuieli curente. 

drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

183. Anexa nr. 3/24 
Capitolul 84.01 -
TRANSPORTURI 
 

Alocarea sumei de 24.000 mii lei 
pentru finantarea lucrarilor de 
modernizare integrala a drumului 
DJ141 Bârghiş-Mediaş  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Puşcaş Iacob-PP-DD 
 

În vederea realizrii unui 
transport rutier modern in 
conditii de siguranta si confort al 
cetăţeanului sunt necesare 
lucrări de modernizare integrală 
a drumului DJ141. 
Sursa de finantare:sume 
alocate din bugetul de stat: 
capitolul 6101 –Ordine publica 
si siguranta nationala , grupa 
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

184. Anexa nr. 3/24 
capitolul 84.01 -
TRANSPORTURI 
 

Alocarea sumei de 20.000 mii lei 
pentru finantarea lucrarilor de 
modernizare integrala a drumului 
DJ106B Ocna Sibiului-Ţapu  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Puşcaş Iacob-PP-DD 
 

În vederea realizării unui 
transport rutier modern in 
conditii de siguranta si confort al 
cetăţeanului sunt necesare 
lucrări de modernizare integrală 
a drumului DJ106B. 
Sursa de finantare:sume 
alocate din bugetul de stat: 
capitolul 6101 –Ordine publica 
si siguranta nationala , grupa 
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

185. Anexa nr. 3/24 
capitolul 84.01 -
TRANSPORTURI 
 

Alocarea sumei de 20.000.000 lei 
pentru finantarea lucrarilor de 
modernizare integrala a drumului 
DJ141B. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 

În vederea realizării unui 
transport rutier modern in 
conditii de siguranta si confort al 
cetăţeanului sunt necesare 
lucrări de modernizare integrală 
a drumului DJ141B. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 124 -

servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Puşcaş Iacob-PP-DD 
 

Sursa de finantare:sume 
alocate din bugetul de stat: 
capitolul 6101 –Ordine publica 
si siguranta nationala , grupa 
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

186. Anexa 3/24/23 - Capitol bugetar 
8401 Transporturi, cod 56.01 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 10.000 mii lei pentru 
co-finantare în cadrul 
programului din Fondul European 
de Dezvoltare Regionala) cap 
8401,grupa 56, art 01, pentru 
ridicarealiniei de cale ferată pe 
estacadăîn municipiul Timişoara, 
jud. Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Adrian Nicolae Diaconu–PP-
DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Îmbunătăţirea traficului pe cale 
ferată pentru locuitorii din 
municipiul Timişoara. Valoare 
totală proiect: 2 500 000 mii lei. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare 
implementării 
corespunzătoare a 
proiectelor Ministerului 
Transporturilor  se stabilesc 
de către acesta pe baza 
fişelor de fundamentare ale 
proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 125 -

avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de 
cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinel
or de finanţare. 
 

187. Anexa 3/24 Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 100 
mii lei pentru finanţarea lucrărilor 
de construire a centurii de ocolire 
a oraşului 
Făget, judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Adrian Nicolae Diaconu–PP-
DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Devierea traficului greu pe o 
centură ocolitoare ar elimina 
pericol de dărâmare a caselor 
de locuit vechi din oraşul Făget. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

188. Anexa 3/24/02/ Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor  
cu suma de 49, 29 mil euro 
pentru AEROPORTUL 
INTERNAŢIONAL IAŞI, strada 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
finanţarea lucrărilor de 
amenajare şi modernizare a 
acestui obiectiv de investiţii. 
Investiţia constă în construirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Aeroportul  International Iasi 
este aeroport de inters local, 
iar finanţarea acestuia se 
face din bugetul autorităţilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 126 -

Aeroportului, nr. 1,   loc. Iaşi, jud. 
Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep.Daniel Oajdea–PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD –
Camera Deputaţilor 
 

unei piste noi de 2400 m 
lungime şi 60 lăţime (inclusiv 
acostamente)- cod operare 4D; 
Cale de rulare acces platformă 
extinsă; 
Extindere platformă de 
îmbarcare / debarcare în zona 
terminalelor existente; 
Sistem de balizaj luminos 
pentru categoria II de operare -
OACI; 
Sistem de iluminat platformă, 
uzina electrică, împrejmuire 
incintă.  
Sursa de finantare:  sume 
alocate din bugetul de stat, 
Anexa 3/24/02/– Ministerul 
Transporturilor. 

publice locale 

189. Anexa 3/24 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Transporturilor cu suma de 
800 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare Gara CFR 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Dep. Monica Iacob Ridzi-PP-DD 
Grup Parlamentar PP-DD 

Cladirea este intr-o stare 
avansata de degradare punând 
in pericol viata calatorilor care 
tranziteaza  orasul. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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190. Anexa 3/24  

 
Se propune alocarea sumei de 
5.000.000 lei pentru proiectarea 
şi execuţia obiectivului „Centură 
ocolitoare Municipiul Slatina” 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Sen.Darius-Bogdan Vâlcov-PSD 

Decongestionarea transportului 
local în municipiul Slatina. 
Sursa de finanţare: 
redistribuire in cadrul 
ministerului din bugetul alocat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

191. Anexa 3/24 Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
13.100 mii lei,  la pozitia“ 
transfer între adminitraţii 
publice ” pentru realizarea unor 
lucrari de modernizare la RA 
Aeroport “Delta Dunarii” Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Sen.Trifon Belacurencu-PSD 

O problemă importantă pentru 
judeţul Tulcea, în speţă a 
Consiliul Judeţean Tulcea, este 
finanţarea RA Aeroprt Delta 
Dunării, care din anul 1998, a 
fost transferat sub autoritatea şi 
în  finanţarea Consiliului 
Judeţean Tulcea, asigurând din 
surse proprii cheltuielile de 
funcţionare şi pentru investiţii. 
Consiliul Judeţean Tulcea alocă 
anual sume pentru funcţionarea 
aeroportului, precum şi pentru 
investiţii, realizând depozit de 
combustibil, împrejmuirea 
aeroportului, dotări specifice, 
dar insuficiente pentru aducerea 
aeroportului la nivelul de 
moderrnizare impus de normele 
europene.    
Întrucat veniturile judeţului sunt 
limitate, se solicită ca din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Aeroportul  Tulcea este 
aeroport de inters local, iar 
finanţarea acestuia se face 
din bugetul autorităţilor 
publice locale 
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bugetul Ministerului 
Transporturilor sa se 
repartizeze  prin “ transfer 
între adminitraţii publice,” 
suma de 13.100 mii lei pentru 
realizarea investiţiilor 
necesare modernizarii 
Aeroportului  Tulcea, si 
anume: 
- Continuare lucrare extindere 
platformă de îmbarcare 
debarcare cu 170/70 m.-sud , 
lucrare sistată în anul 2008 şi 
nefinalizată din lipsă de fonduri;  
necesar 3.600 mii lei;   
-PT + DE  Modernizarea 
suprafeţelor de mişcare la 
Aeroportul “ Delta Dunării” 
Tulcea, necesar 2.500 mii lei;  
-Reconversie funcţională a unei 
clădiri existente, amenajare de 
spaţii şi utilităţi necesare pentru 
punctul de trecere a frontierei 
de stat (HG 1027/2009), 
necesar 2.100 mii lei;  
-Utilaj dezăpezire şi întreţinere 
suprafeţe de mişcare, necesar 
2.700 mii lei;   
-Grup tehnic şi  PSI, necesar 
2.200 mii lei. 

192. Anexa 3/24/23 Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 4.500 

Realizarea acestui pod este un 
deziderat al locuitorilor din jud. 
Tulcea şi din Dobrogea de 20 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
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mii  lei pentru intocmirea 
documentatiei de executie a 
podului rutier peste Dunare intre 
Măcin (jud. Tulcea) si Braila.  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Sen.Trifon Belacurencu-PSD 

de ani. Realizarea acestui pod 
va crea oportunităţi de 
dezvoltare economică a întregii 
regiuni. Podul va crea o 
legătură rutieră mult mai bună 
între Dobrogea şi Moldova şi va 
crea posibilitatea transportului 
mărfurilor între portul Constanţa 
şi regiunea Moldovei pe o rută 
rutieră mult mai scurtă. Mai 
mult, acest pod va stimula 
relaţiile economice cu Republica 
Moldova. 
Sursa de finantare: 
redistribuire in cadrul 
ministerului din bugetul alocat 

Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

193. Anexa 3/24/02 Capitolul 8401/ 
Grupa 40/TITLUL IV 
SUBVENTII 

Se suplimentează cu 500 mii lei 
suma prevazută  la TITLUL  IV 
SUBVENŢII ,  entru transportul 
pasagerilor cu navele, în zonele 
izolate din Delta Dunării . 
  
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Sen.Trifon Belacurencu-PSD 

Subvenţia este necesară pentru 
asigurarea condiţiilor ca navele 
de transport pasageri spre şi 
dinspre oraşul Sulina să poată 
circula zilnic şi nu în anumite 
zile din săptămână cum se 
întâmplă în prezent. 
Sursa de finanţare:  Bugetul 
Ministerului Transporturilor , 
subvenţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru ordonatorul 
principal de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013., 
 

194. Anexa 3/24  
cap. 5000 

Din suma prevăzută se alocă 40 
de milioane de euro pentru 
realizarea investiţiei Dezvoltarea 
şi Modernizarea Aeroportului 
Internaţional Iaşi 

Modernizarea Aeroportului Iaşi 
este o investiţie vitală, de 
prioritate maximă pentru judeţul 
Iaşi şi pentru toată zona de 
Dezvoltare Nord Est. În prezent, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Aeroportul  Internaţional Iasi 
este aeroport de inters local, 
iar finanţarea acestuia se 
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Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Sen.Agrigoroaei Ionel-PP-DD 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

la Iaşi nu pot ateriza decât 
aeronave de capacitate mică iar 
cursele sunt limitate. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

face din bugetul autorităţilor 
publice locale. 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizeaza bugetul catui 
ordonatori principal de credite 
capitolul titlul de cheltuieli si 
alineatul. 

195. Anexa nr.3/24/02  
Capitol 5001 / Grupa/titlu / 55 / 
Titlul VII Alte transferuri / Articol 
01 A Transferuri interne / 
Alineat 29 Reparaţii curente 
aferente infrastructurii feroviare 
publice 
 

Reabilitarea staţiilor de cale 
ferată, situate în Centrul Vechi şi 
cartierul Bărbăteni, din municipiul 
Lupeni, judeţul Hunedoara, în 
valoare de 1.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Sen.Haralambie Vochiţoiu-PP-
DD 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât aceste 
obiective se află într-o stare 
avansată de degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 

196. Anexa nr.3/24/02  
Capitol 5001 / Grupa/titlu / 55 / 
Titlul VII Alte transferuri 
 

Continuarea lucrărilor la DN 66A, 
Câmpu lui Neag – Herculane, din 
oraşul Uricani, judeţul Hunedoara 
în valoare de 950.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Sen.Haralambie Vochiţoiu-PP-
DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
investiţii deoarece a mai rămas 
un tronson de 19 km de mare 
dificultate prin care se face 
legătura între Uricani şi 
Herculane, deschiderea Văii 
Jiului către zona de vest a ţării 
şi dezvoltare economică . 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
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Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 

197. Anexa nr.3/24/02  
Capitol 5001 / Grupa/titlu / 55 / 
Titlul VII Alte transferuri / Articol 
01 A Transferuri interne / 
Alineat 29 Reparaţii curente 
aferente infrastructurii feroviare 
publice 

Reabilitarea staţie de cale ferată, 
din municipiul Petroşani, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 6.000 
mii lei. 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Sen.Haralambie Vochiţoiu-PP-
DD 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât acest 
obiectiv se află într-o stare 
avansată de degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”.  
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 
 

198. Anexa 3/24  
cap. 5000 

Din suma prevăzută se alocă 40 
de milioane de euro pentru 
realizarea investiţiei Dezvoltarea 
şi Modernizarea Aeroportului 
Internaţional Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 

Modernizarea Aeroportului Iaşi 
este o investiţie vitală, de 
prioritate maximă pentru judeţul 
Iaşi şi pentru toată zona de 
Dezvoltare Nord Est. În prezent, 
la Iaşi nu pot ateriza decât 
aeronave de capacitate mică iar 
cursele sunt limitate. 
Sursa de finanţare: Fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Aeroportul  Internaţional Iasi 
este aeroport de inters local, 
iar finanţarea acestuia se 
face din bugetul autorităţilor 
publice locale 
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servicii a Senatului,  
Sen.Agrigoroaei Ionel-PP-DD 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Guvernamentale 

199. Anexa 3/24  
cap. 5000 

Din suma prevăzută se alocă 40 
de milioane de euro pentru 
realizarea investiţiei Autostrada 
Iasi-Tg Mures 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Sen.Agrigoroaei Ionel-PP-DD 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Realizearea autostrazii o 
investiţie vitală, de prioritate 
maximă pentru judeţul Iaşi şi 
pentru toată zona de Dezvoltare 
Nord Est.  
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

200. Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 mii lei pentru   proiectul  
Centrura ocolitoare a municipiului 
Cluj Napoca, tronsonul Calea 
Turzii – Borhanci şi Tronsonul 
Calea Turzii – Mănăştur (Centura 
ocolitoare Sud Cluj Napoca) 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Sen.László Attila-UDMR 
Sen.Alexandru Végh-UDMR 
Dep. Erdei D. István-UDMR 
 

Pentru  finalizarea infrastructurii 
ocolitoare a municipiului Cluj 
Napoca, este imperios necesar 
să se finalizeze şi aceste 2 
tronsoane restante din varianta 
ocolitoare Sud, astfel încât să 
potă fi eliminat din oraş traficul 
greu şi cel de tranzit, care 
produc deteriorarea majoră a 
străzilor internea căror valoare 
şi frecvenţă în reparaţii sunt 
foarte costisitoare pentru  
municipiul Cluj Napoca. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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5001/grupa51/art.01/alin 01 cu 
suma de 100.000 mii lei 
Sursa de finantare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

201. Anexa nr.3/24/07  Anexa nr.3/24/07 Ministerul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii Anexa nr.3/24/07 
cu suma de 100.000 mii lei 
pentru expropriere pentru cauza 
de utilitate 
publică. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Grupul PD-L, Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea 
realizării obiectivului de utilitate 
publică şi realizarea proiectului 
tehnic, pentru DRUM EXPRES, 
Baia Mare-Satu Mare-Vaja. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

202. Anexa nr.3/24/26  
 

Se propune la bugetul 
Ministerului Transporturilor, Cod 
Ordonator 24 13633330 
Program 669 – Dezvoltarea 
infrastructurii de transport 
rutier introducerea unui proiect 
nou „Proiect: Construcţie drum 
centura Baia Mare, în valoare 
totală de 8.490.120 euro , din 
care: alocare bugetară 2009: 
1.490.120 euro. 
credite de angajament: 
1.490.000 euro 
credite bugetare: 1.490.000 
euro estimare 2010: 3.000.000 
euro si estimare 2011: 

Considerăm prioritară 
promovarea acestui obiectiv de 
investiţii, care ar asigura 
siguranţa circulaţiei şi 
eliminarea unor grave 
evenimente şi, nu în ultimul 
rând, devierea traficului greu de 
tranzit din municipiu în condiţii 
de siguranţă, cu urmări directe 
asupra factorilor de mediu şi a 
confortului cetăţenilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) 
din Constitutia Romaniei, 
potrivit căruia „nicio cheltuiala 
nu poate fi stabilita si nici 
aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
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4.000.000 euro” 
 
Grupul PD-L, Senat 

203. Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
540.000 mii lei pentru  proiectul 
Pistă de decolare – aterizare 
de 3.500 M la Aeroportul 
Internaţional Cluj Napoca 
 
Sen.Alin Tişe-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
parlamentare PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat. 

In acest moment este aproape 
finalizată construcţia primei părţi 
a pistei – 2.100 m, şi este 
necesară continuarea lucrărilor 
până la lungimea totală de 
3.500 m, astfel încât aeroportul 
să poată deservi toate tipurile 
de aeronave. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Aeroportul  Internaţional Cluj 
Napoca este aeroport de 
inters local, iar finanţarea 
acestuia se face din bugetul 
autorităţilor publice locale 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

204. Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
670.000 mii lei pentru  
continuarea lucrărilor la 
Autostrada Transilvania - 
 tronsonul  Cluj Vest - 
Mihăieşti (24 km) 
 
Sen.Alin Tişe-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
parlamentare PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat. 

Lungime: 24 km Finanţare: 
bugetul de stat Valoare 
estimată: 148,9 milioane euro 
Proiectant: Iptana Search 
Corporation Consultant: Egis 
Constructor: Bechtel & ENKA 
Termen începere: 2011 Termen 
estimat finalizare: 2012 
Perioadă garanţie: 24 luni 
Stadiul actual: proiect aprobat 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

205. Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
3.300.000 mii lei pentru  
continuarea lucrărilor la 
Autostrada  Transilvania -   
tronsonul Mihăieşti - Suplacu 
de Barcău si tronsonul 
Suplacu de Barcău – Borş 
 
Sen.Alin Tişe-PDL 

Secţiunea Suplacu de Barcău 
– Borş  
Lungime: 64,5 km Finanţare: 
bugetul de stat Valoare 
estimată: 245,3 milioane euro 
Proiectant: Bechtel, Iptana 
Consultant: Egis Constructor: 
Bechtel & ENKA Lucrări artă: 45 
Termen începere: 2004 Termen 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
parlamentare PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat.  

estimat finalizare: decembrie 
2013 Perioadă garanţie: 30 luni 
Stadiu actual: realizat 47,2% 
Tronsonul Mihăieşti - Suplacu 
de Barcău Lungime: 76 km 
Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 488,5 
milioane euro Proiectant: Iptana 
Consultant: Egis Constructor: 
Bechtel & ENKA Termen 
începere: 2011 Termen estimat 
finalizare: 2013 Perioadă 
garanţie: 24 luni Stadiul actual: 
proiectare în curs de realizare 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

206. Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 mii lei pentru   proiectul  
Centrura ocolitoare a 
municipiului Cluj Napoca, 
tronsonul Calea Turzii – 
Borhanci şi Tronsonul Calea 
Turzii – Mănăştur (Centura 
ocolitoare Sud Cluj Napoca) 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
parlamentare PDL din Camera 

Pentru  finalizarea infrastructurii 
ocolitoare a municipiului Cluj 
Napoca, este imperios necesar 
să se finalizeze şi aceste 2 
tronsoane restante din varianta 
ocolitoare Sud, astfel încât să 
poată fi eliminat din oraş traficul 
greu şi cel de tranzit, care 
produc deteriorarea majoră a 
străzilor interne a căror valoare 
şi frecvenţă în reparaţii sunt 
foarte costisitoare pentru  
municipiul Cluj Napoca. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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Deputaţilor şi Senat. 3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01 cu 
suma de 100.000 mii lei 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

207. Anexa 3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01   
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa 
3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01  cu 
suma de 1.800 mii lei pentru  
realizare obiectiv:  
Pod peste râul Arieş pe DN15 
Municipiul Turda, 
Judeţul Cluj 
 
Sen.Alin Tişe-PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
parlamentare PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  
asigurarea finanţării de la 
bugetul de stat în vederea 
reconstruirii podului peste râul 
Arieş pe DN15. Podul existent 
prezintă probleme grave de 
siguranţa în exploatare, traficul 
fiind restricţionat pe o singura 
banda. Cea mai recenta 
expertiza recomanda închiderea 
traficului, ceea ce ar duce la 
grave perturbări ale circulaţiei 
pe DN15 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01 cu 
suma de 1.800 mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

208. Anexa 3/24/01 Realizarea şoselei de centură a 
municipiului Huşi şi a municipiului 
Bârlad. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
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Sen.Dan Mihai Marian-PDL 
Dep.Vizitiu Sergiu Constantin-
PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

209. Anexa 3/24/01 Reabilitare drum european E581, 
respectiv 7,2 km, drum care 
tranzitează mun. Bârlad, judeţul 
Vaslui . 
Sen.Dan Mihai Marian-PDL 
Dep.Vizitiu Sergiu Constantin-
PDL 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

210. Anexa  3/24 
840106 Transport aerian  
 Propuneri 2013: ..162.012  mii 
lei 

Se propune alocarea sumei de 
540.000 mii lei pentru  proiectul 
Pistă de decolare – aterizare de 
3.500 M la Aeroportul 
Internaţional Cluj-Napoca 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Sen.László Attil- UDMR 
Sen.Alexandru Végh-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
 
 

In acest moment este aproape 
finalizata constructia primei parti 
a pistei – 2.100 m, si este 
necesara continuarea lucrarilor 
pana la lungimea totala de 
3.500 m, astfel incat aeroportul 
sa poata deservi tote tipurile de 
aeronave. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
540.000 mii lei 
 
Sursa de finantare:Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Aeroportul  Internaţional Cluj 
Napoca este aeroport de 
inters local, iar finanţarea 
acestuia se face din bugetul 
autorităţilor publice locale 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

211. Anexa  3/13/29/ 
Cod obiectiv 415 
Autostrada Transilvania  
Secţiunea Cluj Vest – Mihăieşti  
24km 
Propuneri 2013 …188.368 mii 
lei 

Se propune suplimentarea sumei 
de 188.368 mii lei cu suma de 
670.000 mii lei pentru  
continuarea lucrarilor la 
Autostrada Transilvania - 
 tronsonul  Cluj Vest - 
Mihăieşti (24 km) 
 

Lungime: 24 km Finanţare: 
bugetul de stat Valoare 
estimată: 148,9 milioane euro 
Proiectant: Iptana Search 
Corporation Consultant: Egis 
Constructor: Bechtel & ENKA 
Termen începere: 2011 Termen 
estimat finalizare: 2012 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Sen.László Attil- UDMR 
Sen.Alexandru Végh-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
 

Perioadă garanţie: 24 luni 
Stadiul actual: proiect aprobat 
Suma solicitată este necesară 
pentru continuarea lucrărilor  
Sursa de finantare:Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

212. Anexa  3/13/29/ 
Cod obiectiv 415 
 
 
Autostrada Transilvania  
Secţiunea Cluj Vest – Mihăieşti  
24km 
Propuneri 2013 …188.368 mii 
lei 

Se propune suplimentarea sumei 
de 188.368 mii lei cu suma de de 
3.300.000 mii lei pentru  
continuarea lucrărilor la 
Autostrada  Transilvania -   
tronsoul Mihăieşti - Suplacu de 
Barcău si tronsonul Suplacu 
de Barcău – Borş 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului,  
Sen.László Attil- UDMR 
Sen.Alexandru Végh-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
 
 

Secţiunea Suplacu de Barcău 
– Borş Lungime: 64,5 km 
Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 245,3 
milioane euro Proiectant: 
Bechtel, Iptana Consultant: Egis 
Constructor: Bechtel & ENKA 
Lucrări artă: 45 Termen 
începere: 2004 Termen estimat 
finalizare: decembrie 2013 
Perioadă garanţie: 30 luni 
Stadiu actual: realizat 47,2%  
Tronsonul Mihăieşti - Suplacu 
de Barcău
Lungime: 76 km Finanţare: 
bugetul de stat Valoare 
estimată: 488,5 milioane euro 
Proiectant: Iptana Consultant: 
Egis Constructor: Bechtel & 
ENKA Termen începere: 2011 
Termen estimat finalizare: 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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Perioadă garanţie: 24 luni 
Stadiul actual: proiectare în curs 
de realizare 
Suma solicitată este necesară 
pentru continuarea lucrărilor şi 
finalizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finantare:Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

213.  Anexa nr. 3/24/02  Suplimentarea bugetului Anexei 
3/13 Secretariatul General al 
Guvernului pentru reabilitarea 
drumului european E581, 
respectiv 7,2 km, drum care 
tranzitează, mun. Bârlad, judeţul 
Vaslui cu suma de 4000 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Sen.Dan Mihai Marian-PDL 
Dep.Vizitiu Sergiu Constantin-
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv cu impact social major. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

214.  Anexa nr. 3/24/02  Modernizare DN 76 Oradea-
Deva, valoare 180.000 mii lei, 
sursa de finanţare de la bugetul 

Obiectiv cu impact social major. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
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de stat. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Sen.Ghilea Găvrilă-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

215 Anexa nr. 3/24/02  Modernizare DN 75 Lunca-
Turda, valoare 70.000 mii lei 
   
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
 
 
Sen.Ghilea Găvrilă-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv cu impact social major. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

216 Anexa 3/24/02/ 
cap 5001/grupa51/ 
art.01/alin 01   
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa 
3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01  cu 
suma de 1.800 mii lei pentru  
realizare obiectiv:  
Pod peste râul Arieş pe DN15 
Municipiul Turda,  Judeţul Cluj 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Sen.Alin Tişe/PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  
asigurarea finanţării de la 
bugetul de stat în vederea 
reconstruirii podului peste râul 
Arieş pe DN15. Podul existent 
prezintă probleme grave de 
siguranţa în exploatare, traficul 
fiind restricţionat pe o singura 
banda. Cea mai recenta 
expertiza recomanda închiderea 
traficului, ceea ce ar duce la 
grave perturbări ale circulaţiei 
pe DN15 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01 cu 
suma de 1.800 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

217 Anexa  3/24/02/  
cap 5001/grupa51/art.01/alin 01 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
540.000 mii lei pentru  proiectul 
Pistă de decolare – aterizare de 
3.500 M la Aeroportul 
Internaţional Cluj Napoca 

In acest moment este aproape 
finalizată construcţia primei părţi 
a pistei – 2.100 m, şi este 
necesară continuarea lucrărilor 
până la lungimea totală de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Aeroportul  Internaţional Cluj 
Napoca este aeroport de 
inters local, iar finanţarea 
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Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Sen.Alin Tişe/PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

3.500 m, astfel încât aeroportul 
să poată deservi toate tipurile 
de aeronave. 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

acestuia se face din bugetul 
autorităţilor publice locale 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

218 Anexa nr.3/24/07  
 

Anexa nr.3/24/07 Ministerul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii Anexa nr.3/24/07 
cu 
suma de 100.000 mii lei pentru 
expropriere pentru cauza de 
utilitate 
publică. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Sen.Rogojan Mihai Ciprian-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat.  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea 
realizării obiectivului de utilitate 
publică şi realizarea proiectului 
tehnic, pentru DRUM EXPRES, 
Baia Mare-Satu Mare-Vaja. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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timpul exerciţiului bugetar 
219 Anexa nr. 3/24 

Ministerul     Transporturilor    
 

Infrastructură      rutieră  
locală, valoare 419 mii lei – 
diferenţa de asigurare până la 
finalizare.  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Romania la 2 martie 2012. 
220 Anexa 3/24/02 

Ministerul Transporturilor  - 
Grupa/Titlul 51, Titlul   VI   –  
Transferuri    între unităţi ale 
administraţiei publice: 
 

Din   suma   prevăzută   se  
alocă suma  de     1116  mii  lei 
pentru finanţarea  obiectivului   
DN  2G- Troita  Motei  Doru  – 
1,193  km Com Scorteni Jud 
Bacau  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea  infrastructurii 
rutiere la nivelul judetului 
Bacau.  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

221 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  - 
Grupa/Titlul 51, Titlul   VI   –  
Transferuri    între unităţi ale 
administraţiei publice: 
 

Din   suma   prevăzută   se   
alocă suma de   1300 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului  
DN 2G Ceasar Gheorghe – 1,2 
km Com Scorteni Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
 
 
Grupurile parlamentare PDL din 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea  infrastructurii 
rutiere la nivelul judetului 
Bacau.   
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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Camera Deputaţilor şi Senat  
 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

222 Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul     Transporturilor    

Reabilitare DN 11A si 
consolidare pod   peste   râul  
Trotus,   mun. Oneşti, jud. 
Bacău – 183.610 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

223 Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul     Transporturilor    

Reabilitare   străzi   oras  
Buhuşi, jud. Bacău – 6.520 mii 
lei  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
 
 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
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Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

224 Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul     Transporturilor    

Regularizare       afluenti   
pârâu Slanic, oraş Slănic 
Moldova, jud. Bacău – 5.102 mii 
lei  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrarile de regularizare a 
afluentilor nu se finanţează 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor. 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

225 Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul     Transporturilor    

Modernizare      drumuri   
locale, com.Caiuti,     sate   
Vrinceni     si Heltiu, jud. Bacau 
– 8.927 mii lei  

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
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Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

226 Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul     Transporturilor    

Modernizare drumuri locale, 
com. Buciumi,  jud. Bacau  – 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
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3.301  mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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227 Anexa nr. 3/24 /02 
Ministerul     Transporturilor    

Modernizare   drumuri 
comunale, com. Stefan cel 
Mare, jud. Bacau 5.056 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
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Romania la 2 martie 2012. 
 

228 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  

Se propune suplimentarea 
bugetului MTI cu suma de 200 
mii lei necesara demararii 
lucrarilor de reparatii a podului 
de peste raul Bistrita situat pe 
DN 15,Km 358-362, in 
localitatea 
Garleni,jud.Bacau.Mentionez ca 
pentru acest pod exista studiu 
de fezabilitate dina nul 2005. 
  
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Podul este vechi si  puternic 
afectat de inundatii ,cu 
degradari majore in structura 
sa si pune in pericol siguranta 
circulatiei si a sa insasi.Cu 
toate acestea nu au fost 
realizate niciodata lucrari de 
reaparatii.Traficul este 
ingreunat in zona,sunt restrictii 
de viteza,deviatii de traseu si 
costuri suplimentare pentru 
agentii economici. 
 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

229 Anexa nr. 3/24/ 02 
Ministerul     Transporturilor    

Reparatii pod calamitat peste 
râul Trotus, com. Tirgu Trotuş, 
jud. Bacau – 6.000 lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

230 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  

Se propune suplimentarea 
bugetului MTI cu suma de 
365 
400 mii lei necesara 
demararii lucrarilor de 
executie pentru VARIANTA 
OCOLITOARE A 
MUNICIPILUI BACAU. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Se solicita introducerea in lista 
de investitii a Campaniei 
Nationale de Autostrazi si 
Drumuri Nationale din cadrul 
Ministerului Transporturilor  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

231 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  

Se propune suplimentarea 
bugetului MTI cu suma de 200 
mii lei necesara demararii 
lucrarilor de reparatii a podului 
de peste raul Bistrita situat pe 
DN 15,Km 358-362,in 
localitatea 

Podul este vechi si  puternic 
afectat de inundatii 
,cu.degradari majore in 
structura sa si pune in pericol 
siguranta circulatiei si a sa 
insasi.Cu toate acestea nu au 
fost realizate niciodata lucrari 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Sursa de finantare nu poate fi 
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Garleni,jud.Bacau.Mentionez ca 
pentru acest pod exista studiu 
de fezabilitate dina nul 2005. 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

de reaparatii.Traficul este 
ingreunat in zona,sunt restrictii 
de viteza,deviatii de traseu si 
costuri suplimentare pentru 
agentii economici. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

232 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  

Se propune suplimentarea 
bugetului MT cu suma de 
365.400 mii lei necesara 
demararii lucrarilor de executie 
pentru VARIANTA 
OCOLITOARE A MUNICIPILUI 
BACAU. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicita introducerea in 
lista de investitii a 
Campaniei Nationale de 
Autostrazi si Drumuri 
Nationale din cadrul 
Ministerului Transporturilor. 
 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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233 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cu suma de 183616 mii lei pentru 
reabilitare DN11 A şi DN11 şi 
consolidare  pod  peste  raul 
Trotus,  mun.  Oneşti,  judeţul 
Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

234 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor  , cu suma  de 
2150  mii lei  pentru refacere  
dig  de  protectie  şi aparare mal 
stang raul Trotus şi raul Oituz, 
mun. Oneşti judeţul Bacău. 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de refacere  a 
digurilor  de  protectie  şi 
aparare a malurilor nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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Camera Deputaţilor şi Senat  
 

coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

235 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor , cu suma  de 
6521  mii lei  pentru reabilitare 
strada A.I Cuza, Voioaga, 
Mircea Voievod, oraş Buhuş, 
judeţul Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
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coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

236 Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  
Transferuri intre unitati ale 
administratiei  publice 

Se suplimenteaza bugetul 
Ministerului cu suma de  
1.837.000 mii pentru finantarea 
obiectivului pasaj denivelat pe 
centura ocolitoare Arad (DN7, km 
540+248) peste Cale Ferata 
Arad Bucuresti 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Dep. Eusebiu Pistru-PDL 
Dep.Claudia Boghicevici-PDL 
Sen.Traian Igaş-PDL 
Sen. Mihai Razvan Ungureanu-
Forţa Civică 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Investitie in curs. Suma de 
1.837.000 mii lei  reprezinta 
obligatiile de plata pentru 
lucrarea facuta si neplatita, cat 
si pentru Investitie in curs Suma 
de 43.889.000 mii lei   
Este o investitie de importanță 
majoră pentru traficul rutier pe 
coridorul IV Paneuropean, 
 blocata în prezent, situația 
creând probleme deosebite în 
circulația rutieră pe raza 
municipiului Arad. Lucrările au 
fost sistate în vara anului trecut, 
în ciuda solicitărilor primăriei de 
a continua această investiţie. 
Solicităm susținerea alocărilor 
bugetare pentru redeschiderea 
șantierelor și finalizarea 
investițiilor.  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

237 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  
Grupa51 /Titlul VI 
art. 01 Transferuri curente, 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
asfaltare DJ710 Pucioasa- 
Bezdead, jud. Dambovita. 

Continuare obiectiv cu impact 
social Nu sunt susţinute pentru 
că alocarea de fonduri 
suplimentare implică creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
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alin.28 Intretinerea 
infrastructurii rutiere 

 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

deficitului bugetar. 
 

finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

238 Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 1.000 
mii lei pentru întocmire 
documentaţie SF şi PT pentru 
centură ocolitoare municipiul 
Moreni, judetul Dambovita. 
 

Deblocarea circulaţiei în 
municipiul Moreni, legătura 
intermediară între inelul 2 
ocolitor al Municipiului 
Târgovişte şi autostrada 
Bucureşti-Ploieşti-Braşov. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
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Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

239 Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 1.000 
mii lei pentru întocmire 
documentaţie SF şi PT pentru 
centură ocolitoare oraş 
Pucioasa+Fieni, judeţul 
Damboviţa. 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Fluidizarea traficului pe DN 71 
Bucureşti-Sinaia şi scoaterea 
traficului greu din interiorul 
oraşelor Pucioasa şi Fieni. De 
asemenea se realizează o 
fluidizare a traficului spre zona 
montană (masivul Bucegi). 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

240 Anexa 3/24 Se propune suplimentarea Eliminarea traficului greu din Se propune respingerea 
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Ministerul Transporturilor 
 

bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 5.000 
mii lei pentru aprobarea şi 
începerea investiţiei centurii 
ocolitoare a oraşului Găeşti, 
judetul Damboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

zona centrală a oraşului şi 
legătura cu autostrada 
Bucureşti-Piteşti.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

241 Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 5.000 
mii lei pentru asigurarea 
fondurilor de investiţii pentru 
începerea lucrărilor la centura 
ocolitoare a oraşului Titu, judetul 
Damboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 

Asigurarea legăturii între DN 7 
şi centrul de cercetare Renault 
de la Titu şi eliminarea traficului 
greu din oraşul Titu. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

242 Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
10.000 mii lei pentru construcţie 
centură ocolitoare (inelul 2) 
municipiul Târgovişte, judetul 
Damboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Deblocarea circulaţiei în 
Municipiul Târgovişte şi 
racordarea la drumurile 
naţionale şi autostrada 
Bucureşti-Ploieşti şi Bucureşti- 
Piteşti. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

243 Ministerul     Transporturilor    
Anexa 3/24 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
10.000 mii lei pentru construcţie 
centură ocolitoare (inelul 2) 
municipiul Târgovişte, judetul 
Dambovita. 

Deblocarea circulaţiei în 
Municipiul Târgovişte şi 
racordarea la drumurile 
naţionale şi autostrada 
Bucureşti-Ploieşti şi 
Bucureşti- Piteşti.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
-Sursa de finanţare nu poate 
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Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

244 Anexa 3/24/29 
Ministerul Transporturilor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu 50.000 mii lei 
pentru executarea lucrărilor la 
centura de ocolire Craiova 
varianta Sud, jud Dolj 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea siguranţei in trafic.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transportului prin 
diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri si servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
 
 

245 Anexa 3/24/29 - Ministerul 
Transporturilor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu 50.000 mii lei 
pentru executarea lucrărilor la 
centura de ocolire Craiova 
varianta Sud, jud Dolj 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea siguranţei in trafic.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transportului prin 
diminuarea cu 50% a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 163 -

Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

cheltuielilor cu bunuri si servicii 
 

246 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, 
subcap. 4 paragraf 1 – 
Transport pe cale ferata 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor anexa nr. 
03/24/02, cu suma de 900 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Almaj pentru executarea 
unui sistem de semnalizare 
acustica şi luminoasa la nivel cu 
calea ferata în satul Sitoaia , 
comuna Almaj, judetul Dolj 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transportului prin 
diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri si servicii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget de catre ordonatorul 
principal de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

247 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  - 
Grupa/Titlul 51, Titlul   VI   –  
Transferuri    între unităţi ale 
administraţiei publice: 

Din   suma   prevăzută   se  
alocă suma  de     2600 mii  lei 
pentru modernizarea DC 1 
Moisei, com Moisei, Jud. 
Maramureş 
 

Proiectul este deja in derulare 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 164 -

 Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Dep.Mircea Man-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

 Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

248 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  - 
Grupa/Titlul 51, Titlul   VI   –  
Transferuri    între unităţi ale 
administraţiei publice: 

Din   suma   prevăzută   se  
alocă suma  de     2400 mii  lei 
pentru modernizarea drumului 
Valea Parosii, Jud. Maramureş 
 

Proiectul este în derulare, SF şi 
PT elaborate  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 165 -

 Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Dep.Mircea Man-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

249 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  - 
Grupa/Titlul 51, Titlul   VI   –  
Transferuri    între unităţi ale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma de 
3127 mii lei,  pentru reabilitare 
şi modernizare drumuri 

 Proiectul in derurale,  
 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 166 -

administraţiei publice: 
 

comunale loc. Sacel,  jud. 
Maramureş 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Dep.Mircea Man-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
 

finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

250 Anexa 3/24 - Ministerul 
Transporturilor  
 Capitolul 5001; Grupa 51; 

Reabilitare DN 15 (Piatra 
Neamţ- Roman): de la kilometrul 
0+00 – 45+250, în valoare de 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului 
Transporturilor  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 167 -

Articolul 2 12.000 mii Lei 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

 Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

251 Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul Transporturilor 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
90.000.000 lei pentru obiectivul 
de investiţii „Varianta de ocolire 
Găeşti” Oraşul Găeşti, Judeţul 
Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Dep.Mircea Man-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei, având în 
vedere că au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico-economici, iar 
obiectivul este important pentru 
fluidizarea traficului şi pentru 
atragerea investiţiilor în oraşul 
Găeşti 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Transporturilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

252 Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul Transporturilor 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
90.500.000 lei pentru reabilitare 
şi modernizare DN 7 Bâldana - 
Găeşti 
Judeţul Dâmboviţa 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei reabilitare 
şi modernizare DN 7 Bâldana – 
Găeşti. Investiţia este necesară, 
întrucât DN 7 se află într-un 
stadiu avansat de degradare pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
- Sursa de finanţare nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 168 -

 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Dep.Iulian Vladu-PDL 
Dep.Florin Popescu-PDL 
Sen.Ovidiu Isaila-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

raza judeţului Dâmboviţa, 
drumul făcând legătura între 
judeţ şi Capitală. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 

fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

253 Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul Transporturilor 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
45.000.000 lei pentru obiectivul 
de investiţie „Reabilitare şi 
modernizare DN 61” Găeşti – 
Corbii Mari Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Dep.Iulian Vladu-PDL 
Dep.Florin Popescu-PDL 
Sen.Ovidiu Isaila-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat    

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investiţiei 
„Reabilitare şi modernizare DN 
61 Găeşti – Corbii Mari”, 
întrucât drumul se află într-o 
stare avansată de degradare pe 
raza judeţului Dâmboviţa şi 
necesită urgent lucrări de 
reabilitare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu se finanţează din bugetul 
Ministerului Transporturilor, ci 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

254 Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor  
 

Alocarea sumei 1.562.000 lei 
pentru Îmbrăcăminţi bituminoase 
pe DC 10 Brad-Valea Brad, km 
5+300-7+300, judeţul 

Dezvoltare infrastructură 
municipală. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 169 -

Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice. 

finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

255 Anexa nr. 3/24 
Ministerul Transporturilor  
 

Alocarea sumei 1.562.000 lei 
pentru Îmbrăcăminţi bituminoase 
pe DC 16 Brad-Ruda Brad, km 
2+100-5+400, judeţul 

Dezvoltare infrastructură 
municipală. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 170 -

Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
Servicii a Camerei Deputaţilor şi  
Comisia  economică, industrii şi 
servicii a Senatului 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor .  
Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a satelor, 
aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
deficitul bugetar este stabilit 
impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 

 



ANEXA NR.2 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 
ORDONATOR: 3/25 vol. 1 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1. Anexa nr.3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale   
 
Grupa/Titlul 51, Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25/02, 
Grupa/Titlul 51 cu suma de 100 
mii lei pentru reabilitarea şcolii 
Târşolţ, jud Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
  
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că suma este necesară 
pentru oferirea unor condiţii 
decente pentru activitatea 
educaţională. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile ale 
ordonatorilor principali de 
credite pe anul 2013.. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
specifice. 
 

2. Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Anexa nr. 
3/25/02, Grupa/Titlul 51, 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25/02, 
Grupa/Titlul 51 cu suma de 100 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că suma este necesară 
pentru oferirea unor condiţii 
decente pentru activitatea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2 -

Ministerul Educaţie Naţionale de reabilitare la Şcoala cu cls.1-8 
Vama, jud. Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

educaţională. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile ale 
ordonatorilor principali de 
credite pe anul 2013. 

suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
specifice. 
 

3. Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Anexa nr. 
3/25/02, Ministerul Educaţie 
Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25/02 cu 
suma de 283 mii lei pentru 
construcţia unei grădiniţe cu 
program normal cu 2 săli de 
grupă în comuna Batarci, judeţul 
Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că actualul spaţiu de 
grădiniţă a devenit 
neîncăpător, iar construcţia 
unei noi grădiniţe este extrem 
de necesară.  
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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   Deputat PDL Adreea Maria 
Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

4. Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Anexa nr. 
3/25/02, Ministerul Educaţie 
Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25/02 cu 
suma de 290 mii lei pentru 
realizarea unei instalaţii de 
încălzire centrală la şcoala 
generală din localitatea 
Cămârzana, clădire corp A 
(P+1), judeţul Satu Mare. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
clădirea nu are sistem de 
încălzire centrală, iar elevii nu 
îşi pot desfăşura activitatea 
şcolară pe perioadele cu 
temperaturi scăzute. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

5. Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Anexa nr. 
3/25/02, Ministerul Educaţie 
Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25/02 cu 
suma de 1500 mii lei pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea 
îmbunătăţirii calităţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
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crt. 
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construirea unei grădiniţe în 
comuna Racşa, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

învăţământului în mediul rural. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

6. Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Anexa nr. 
3/25/02, Ministerul Educaţie 
Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25/02 cu 
suma de 600 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
la Şcoala cu clasele I – Vlll în 
com. Racşa, judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Se solicită admiterea 
amendamentului ca urmare a 
imposibilităţii autorităţilor locale 
de a finaliza din fonduri proprii 
o astfel de investiţie necesară 
comunităţii locale. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 5 -

ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

7. Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Anexa nr. 
3/25/02, Grupa/Titlul 51, 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25/02 cu 
suma de  300 mii lei pentru 
reabilitare Grupului Şcolar Ardud, 
jud. Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât suma 
este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile ale 
ordonatorilor principali de 
credite pe anul 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
specifice. 
 

8. Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Anexa nr. 
3/25/02, Grupa/Titlul 51, 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25/02 cu 
suma de 300 mii lei pentru 
reabilitarea Şcolii Generale 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
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Ministerul Educaţie Naţionale Mădăras, jud Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
 
  Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile ale 
ordonatorilor principali de 
credite pe anul 2013. 

suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
specifice. 
 

9. Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Anexa nr. 
3/25/02, Grupa/Titlul 51, 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25/02 cu 
suma de 300 mii lei pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls.1-8 
Căuaş, jud Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile ale 
ordonatorilor principali de 
credite pe anul 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
specifice. 
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  Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

10. Anexa nr. 3/25/02, Grupa/Titlul 
51, Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25/02 cu 
suma de 200 mii lei pentru 
modernizarea Şcolii Generale din 
com. Santău, jud Satu Mare. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile ale 
ordonatorilor principali de 
credite pe anul 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
specifice. 
 

11. Anexa nr. 3/25/02, Grupa/Titlul 
51, Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25/02 cu 
suma de 300 mii lei pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 din 
com. Terebeşti, jud Satu Mare. 
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
 Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

bunurile şi serviciile ale 
ordonatorilor principali de 
credite pe anul 2013. 

de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
specifice. 
 

12. Anexa nr. 3/25/02, Grupa/Titlul 
51, Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25/02 cu 
suma de 500 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de execuţie 
a Şcolii Generale din loc. Poiana 
Codrului, com Crucişor, jud Satu 
Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea construcţiei şcolii, 
pentru ca elevii să poată studia 
într-un spaţiu propice. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile ale 
ordonatorilor principali de 
credite pe anul 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
specifice. 
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 Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

13. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 4000 mii lei 
pentru construire creşă pentru 
copii, oraş Ghimbav, judeţul 
Braşov. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor ţi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli la care ar urma 
sa aiba loc redistribuirile 

14. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 400 mii lei 
pentru reparaţii capitale Grădiniţa 
Cincu, com. Cincu, judeţul 
Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
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Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor ţi Senat 

bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare  
o reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
 

15. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 860 mii lei 
pentru construire grădiniţă nouă 
str. Sportului, comuna Prejmer, 
judeţul Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor ţi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  
 

16. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 6000 mii 
lei pentru construcţie Grădiniţă 
com. Ungra, judeţul Braşov. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 11 -

din Camera Deputaţilor şi Senat specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  
 

17. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare ŞCOALA CU 
CLASELE I-VIII DOBRETU, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

18. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare ŞCOALA CU 
CLASELE I-VIII FAGETELU, jud. 
Olt 
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 12 -

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Naţionale fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

19. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII FALCOIU, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

20. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare ŞCOALA CU 
CLASELE I-VIII FARCASELE DE 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
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SUS, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

21. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare ŞCOALA CU 
CLASELE I-VIII GIRCOV, jud. Olt
  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

22. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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CLASELE I-VIII GAVANESTI, 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

23. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII GANEASA, jud. 
Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

24. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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CLASELE I-VIII GIUVARASTI, 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

25. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII GOSTAVATU, 
jud. Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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crt. 
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26. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII GROJDIBODU, 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

27. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "NEDA 
MARINESCU" GRADINILE, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
28. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII GHIMPETENI, 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

29. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII GURA PADINII, 
jud. Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
30. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL IANCU 
JIANU, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

31. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare LICEUL 
IANCU JIANU, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
32. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "ADA UMBRA" 
IANCA, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

33. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "GEORGE 
VISAN" POTELU, jud. Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 20 -

 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

34. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII ICOANA , jud. 
Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

35. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII IZBICENI, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

36. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL 
IZBICENI, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

37. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA DE 
ARTE SI MESERII IZVOARELE, 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 

38. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII ALIMANESTI , 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

39. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII IPOTESTI, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

40. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII LELEASCA, jud. 
Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

41. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII MARUNTEI, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

care ar urma să fie diminuate.  
 

42. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII MIHAESTI, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

43. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII MILCOV-DEAL, 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

44. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII MORUNGLAV, 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

45. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII MOVILENI, jud. 
Olt 
 
 Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

46. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII N.TITULESCU, 
jud. Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

47. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII OBOGA , jud. Olt
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

48. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII OBIRSIA, jud. 
Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

49. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII OPORELU , jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

50. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII OPTASI, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

51. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII ORLEA, jud. Olt 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
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Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

52. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare LICEUL 
TEORETIC OSICA DE SUS, jud. 
Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

53. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII OSICA DE JOS, 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 

54. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII PERIETI, jud. Olt
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

55. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII PIRSCOVENI , 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

care ar urma să fie diminuate.  
 

56. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII SOPIRLITA, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

57. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII PLESOIU, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

58. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII PRISEACA, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

59. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII CORNATELU, 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

60. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII RADOMIRESTI, 
jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

61. Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
  

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII REDEA, jud. Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

62. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII ROTUNDA, jud. 
Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

63. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII NR.2 
RUSANESTI, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

64. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII VITANESTI, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

65. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII SCARISOARA, 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 



 
 
Nr. 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

66. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII SCHITU, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

67. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII SLATIOARA, 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

68. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII SEACA, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

69. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII SIMBURESTI, 
jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

70. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII STOENESTI, 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

71. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII STREJESTII DE 
JOS, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

care ar urma să fie diminuate.  
 

72. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare , jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

73. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII STUDINA, jud. 
Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

74. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "DUMITRU 
POPOVICI" SERBANESTI, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

75. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII ALUNISU, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 

76. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII VIESPESTI, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

77. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII TATULESTI, jud. 
Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 

78. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII TESLUI, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

79. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII TOPANA, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

80. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare, SCOALA 
CU CLASELE I-VIII TRAIAN, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

81. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL 
TRAIAN, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 

82. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "LEONIDA 
MARINEANU" TIA MARE, jud. 
Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

83. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA DE 
ARTE SI MESERII TUFENI , jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

84. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII URZICA, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

85. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare ŞCOALA CU 
CLASELE I-VIII VADASTRA, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

86. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare ŞCOALA CU 
CLASELE I-VIII VISINA NOUA, 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

87. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII VADASTRITA, 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 

88. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL 
VADASTRITA, jud. Olt 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

89. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII VISINA , jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

90. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII VILCELE, jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

91. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII VLADILA , jud. 
Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

92. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII 
MARGARITESTI, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

93. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII VALEA MARE, 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

94. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII POGANU , jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

95. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII VULPENI, jud. 
Olt 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

96. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII VULTURESTI, 
jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

97. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare LICEUL 
VALENI, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Naţionale fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

98. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare LICEUL 
VITOMIRESTI, jud. Olt 
 
 Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

99. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA 
SPECIALA CU CLASELE I-VIII 
BALS, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 53 -

 
 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Naţionale fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

100. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA DE 
ARTE SI MESERII BALS 
(învăţământ special), jud. Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

101. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare , jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

102. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 120 mii 
lei pentru reabilitare COLEGIUL 
NATIONAL „RADU GRECEANU” 
SLATINA, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

103. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare COLEGIUL 
NATIONAL "ION MINULESCU" 
SLATINA, jud Olt 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

104. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 120 mii 
lei pentru reabilitare COLEGIUL 
TEHNIC "ION MINCU" SLATINA, 
jud Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

105. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 56 -

 CU PROGRAM PRELUNGIT 
"ION CREANGA" SLATINA, jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

106. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM PRELUNGIT NR 
2 SLATINA, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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107. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM PRELUNGIT NR 
3 SLATINA, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

108. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM PRELUNGIT NR 
4 SLATINA, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
109. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL NR 5 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

110. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL NR 6 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

111. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL 
"SPIRU VERGULESCU" 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

112. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare COLEGIUL 
TEHNIC METALURGIC 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 

113. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare COLEGIUL 
NATIONAL AGRICOL "CAROL I" 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

114. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII NR.1 SLATINA, 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

care ar urma să fie diminuate.  
 

115. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "STEFAN 
PROTOPOPESCU" SLATINA, 
jud Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

116. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII NR.3 SLATINA, 
jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

117. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare LICEUL CU 
PROGRAM SPORTIV SLATINA, 
jud Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

118. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII NR.5 SLATINA, 
jud Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

119. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "VLAICU VODA 
" SLATINA, jud Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

120. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare COLEGIUL 
TEHNIC "ALEXE MARIN" 
SLATINA, jud Olt 
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Naţionale fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

121. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "EUGEN 
IONESCU" SLATINA, jud Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

122. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM PRELUNGIT NR 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
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 7 SLATINA, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  

se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

123. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL NR 16 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

124. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 



 
 
Nr. 
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CLASELE I-VIII "CONSTANTIN 
BRANCOVEANU" SLATINA, jud 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

125. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA 
POSTLICEALA SANITARA 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
126. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare COLEGIUL 
NATIONAL VOCATIONAL 
"NICOLAE TITULESCU" 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

127. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "GEORGE 
POBORAN" SLATINA, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

128. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare COLEGIUL 
ECONOMIC "P.S.AURELIAN" 
SLATINA, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

129. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL "ION 
CREANGA" BALS, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

care ar urma să fie diminuate.  
 

130. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL NR 6 
BALS, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

131. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare COLEGIUL 
TEHNIC "NICOLAE BALCESCU"
BALS, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

care ar urma să fie diminuate.  
 

132. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare LICEUL 
TEORETIC "PETRE PANDREA" 
BALS , jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

133. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII NR.1 BALS , jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

care ar urma să fie diminuate.  
 

134. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare COLEGIUL 
TEHNIC BALS , jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

135. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "MIHAIL 
DRUMES" BALS, jud. Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
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Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

136. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare COLEGIUL 
NATIONAL "IONITA ASAN" 
CARACAL, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

137. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL NR 1 
CARACAL, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

138. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL NR 3 
CARACAL, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

139. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare COLEGIUL 
AGRICOL "DIMITRIE 
PETRESCU" 
CARACAL , jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

140. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM PRELUNGIT NR 
4 CARACAL, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

141. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII NR.1 CARACAL, 
jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 75 -

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

142. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII NR.2 CARACAL, 
jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

143. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "GHEORGHE 
MAGHERU" CARACAL, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

144. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA DE 
ARTE SI MESERII CARACAL , 
jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

145. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM PRELUNGIT NR 
1 CARACAL, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

146. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare COLEGIUL 
TEHNIC "MATEI BASARAB" 
CARACAL, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

147. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "NICOLAE 
TITULESCU" CARACAL, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

148. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare LICEUL 
TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" 
CARACAL, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

149. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM PRELUNGIT NR 
3 CARACAL, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Naţionale fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

150. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare COLEGIUL 
NATIONAL "A.I.CUZA" 
CORABIA, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

151. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM PRELUNGIT NR 
2 CORABIA, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

152. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL NR.5 
CORABIA , jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

153. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare COLEGIUL 
TEHNIC "DANUBIUS" 
CORABIA, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

154. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "VIRGIL 
MAZILESCU" CORABIA, jud. Olt 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

155. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII NR.4 CORABIA, 
jud. Olt 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

156. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare LICEUL 
TEORETIC "TUDOR 
VLADIMIRESCU" 
DRAGANESTI-OLT, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

157. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "COMANI" 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
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DRAGANESTI, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

158. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL 
"DUMBRAVA 
MINUNATA" DRAGANESTI 
OLT, jud. Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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159. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA DE 
ARTE SI MESERII 
DRAGANESTI-OLT, jud. Olt 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

160. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL 
"ELENA FARAGO" COMANI, 
jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
161. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare LICEUL 
PIATRA-OLT, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

162. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII PIATRA, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

163. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare LICEUL " 
STEFAN DIACONESCU" 
POTCOAVA, jud. Olt 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

164. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM PRELUNGIT 
SCORNICESTI, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

165. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare GRUPUL 
SCOLAR AGRICOL 
SCORNICESTI, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

166. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII BIRCII, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

167. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII SCORNICESTI , 
jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
168. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII" GHEORGHE 
POPESCU" MARGINENI 
SLOBOZIA, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

169. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "ION I.GRAURE" 
BALTENI, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

170. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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CLASELE I-VIII "MIHAI 
VITEAZUL" BABICIU, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

171. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII BALDOVINESTI, 
jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

172. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII BARASTII DE 
VEDE, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 90 -

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

173. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII BIRZA, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

174. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII BOBICESTI , 
jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

care ar urma să fie diminuate.  
 

175. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII BRASTAVATU, 
jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

176. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII BREBENI , jud. 
Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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177. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "VOIEVOD 
BRINCOVEANU" BRINCOVENI, 
jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

178. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELA I-VIII BUCINISU , jud. 
Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

179. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII CALUI, jud. Olt 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

180. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 
mii lei pentru reabilitare 
SCOALA CU CLASELE I-VIII 
CEZIENI, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

181. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA DE 
ARTE SI MESERII "ION 
POPESCU" CILIENI, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

182. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII CIRLOGANI, jud. 
Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

183. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII" AVIATOR 
ALEXANDRU SERBANESCU" 
COLONESTI, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

care ar urma să fie diminuate.  
 

184. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII CORBU , jud. Olt
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

185. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII COTEANA , jud. 
Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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186. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA DE 
ARTE SI MESERII CRIMPOIA, 
jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

187. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII CURTISOARA, 
jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

188. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII CUNGREA, jud. 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
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Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

189. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII DANEASA, jud. 
Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

190. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII DEVESELU, jud. 
Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

191. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII DRAGHICENI, 
jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

192. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII 
DOBROSLOVENI, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
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Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

193. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII DOBROTEASA, 
jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

194. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII DOBRUN , jud. 
Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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195. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII FARCASU DE 
JOS, jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

196. Anexa nr. 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII GRADINARI, 
jud. Olt 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

197. Anexa nr3/25/02 
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa cu suma de 
150.000 lei pentru reabilitarea şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
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modernizarea Şcolii cu clasele I 
– IV sat Vişina  
Comuna Vişina , Judeţul 
Dâmboviţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Iulian Vladu 
Deputat PDL Florin Popescu 
Senator PDL Ovidiu Isaila 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

degradare a clădirii. 
Menţionăm că investiţia este 
începută. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei 

de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificatăîntrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

198. Anexa nr3/25/02 
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100.000 lei 
pentru reabilitarea şi 
modernizarea Şcolii cu clasele I 
– IV sat Broşteni 
Comuna Vişina , Judeţul 
Dâmboviţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli. 
Menţionăm că investiţia este 
începută. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificatăîntrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
: Deputat PDL Iulian Vladu 
Deputat PDL Florin Popescu 
Senator PDL Ovidiu Isaila 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

 

199. Anexa nr3/25/02 
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100.000 lei 
pentru reabilitarea Grădiniţei 
Broşteni Comuna Vişina , Judeţul 
Dâmboviţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Iulian Vladu 
Deputat PDL Florin Popescu 
Senator PDL Ovidiu Isaila 
Si Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei grădiniţe, în 
vederea asigurării unor condiţii 
decente derulării procesului 
educativ.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificatăîntrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

200. Anexa nr3/25/02 
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 150.000 lei 
pentru modernizarea Grădiniţei 
Şelaru Comuna Şelaru , Judeţul 
Dâmboviţa 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea acestei grădiniţe, 
având în vedere necesitatea 
desfăşurării activităţii 
preşcolarilor şi cadrelor 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Iulian Vladu 
Deputat PDL Florin Popescu 
Senator PDL Ovidiu Isaila 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

didactice în condiţii decente. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificatăîntrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

201. Anexa nr3/25/02 
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 250.000 lei 
pentru modernizarea Grădiniţei 
Fierbinţi Comuna Şelaru , Judeţul 
Dâmboviţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Iulian Vladu 
Deputat PDL Florin Popescu 
Senator PDL Ovidiu Isaila 
Si Grupurile Parlamentare ale 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea acestei grădiniţe, 
având în vedere necesitatea 
desfăşurării activităţii 
preşcolarilor şi cadrelor 
didactice în condiţii decente. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificatăîntrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

202. Anexa nr3/25/02 
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 200.000 lei 
pentru modernizarea Grădiniţei 
Glogoveanu Comuna Şelaru , 
Judeţul Dâmboviţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Iulian Vladu 
Deputat PDL Florin Popescu 
Senator PDL Ovidiu Isaila 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea acestei grădiniţe, 
având în vedere necesitatea 
desfăşurării activităţii 
preşcolarilor şi cadrelor 
didactice în condiţii decente. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificatăîntrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

203. Anexa nr3/25/02 
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 400.000 lei 
pentru finalizarea sălii de sport 
multifuncţionale din cadrul Şcolii 
cu clasele I – VIII Morteni 
Comuna Morteni, Judeţul 
Dâmboviţa 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în 
vedere faptul că investiţia este 
începută şi aflată într-un stadiu 
avansat de execuţie. Lucrările 
deja executate sunt în pericol 
de degradare, din cauza 
condiţiilor meteorologice 
nefavorabile. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificatăîntrucât sursa de 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Iulian Vladu 
Deputat PDL Florin Popescu 
Senator PDL Ovidiu Isaila 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei 

finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

204. Anexa nr3/25/02 
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 60.000 lei 
pentru modernizarea Şcolii cu 
clasele I – VIII Meri Comuna 
Mogoşani, Judeţul Dâmboviţa  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Iulian Vladu 
Deputat PDL Florin Popescu 
Senator PDL Ovidiu Isaila 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în 
vedere necesitatea 
modernizării unităţii şcolare, în 
vederea asigurării în bune 
condiţii a procesului educativ. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificatăîntrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Senat 
 

205. Anexa nr3/25/02 
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 60.000 lei 
pentru modernizarea Şcolii cu 
clasele I – VIII Zăvoiu Comuna 
Mogoşani,  
Judeţul Dâmboviţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Iulian Vladu 
Deputat PDL Florin Popescu 
Senator PDL Ovidiu Isaila 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în 
vedere necesitatea 
modernizării unităţii şcolare, în 
vederea asigurării în bune 
condiţii a procesului educativ. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificatăîntrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

206. Anexa nr3/25/02 
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 50.000 lei 
pentru reabilitarea şi 
modernizarea Grădiniţei 
Cojocaru Comuna Mogoşani,  
Judeţul Dâmboviţa  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în 
vedere necesitatea 
modernizării clădirii, în vederea 
asigurării în bune condiţii a 
procesului educativ. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificatăîntrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 Deputat PDL Iulian Vladu 
Deputat PDL Florin Popescu 
Senator PDL Ovidiu Isaila 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

207. Anexa nr3/25/02 
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 50.000 lei 
pentru reabilitarea şi 
modernizarea Şcolii Generale 
Meri 
Comuna Mogoşani, Judeţul 
Dâmboviţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Iulian Vladu 
Deputat PDL Florin Popescu 
Senator PDL Ovidiu Isaila 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în 
vedere necesitatea 
modernizării şi reabilitării 
clădirii, în vederea asigurării 
unor condiţii decente pentru 
elevi şi profesori. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificatăîntrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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208. Anexa nr3/25/02 

Ministerul Educaţie Naţionale 
Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 550.000 lei 
pentru finalizarea campusului 
şcolar la Şcoala Generală Corbii 
Mari 
Comuna Corbii Mari, Judeţul 
Dâmboviţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Iulian Vladu 
Deputat PDL Florin Popescu 
Senator PDL Ovidiu Isaila 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în 
vedere că investiţia se află în 
curs de finalizare. În cazul în 
care nu se  asigură finanţare 
pentru finalizarea lucrărilor, 
cele deja executate riscă să se 
degradeze, înregistrându-se 
pierderi materiale însemnate.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificatăîntrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

209. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 750 mii 
lei,  pentru consolidare Corp B 
Colegiul Naţional Roman 
Vodă, jud. Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL- Elena Udrea şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

210. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 880 mii 
lei,  pentru Clubul Copiilor 
Mun. Roman, jud. Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL- Elena Udrea şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

211. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 250 mii 
lei,  pentru Cantină Colegiul 
Tehnic Petru Poni, jud. Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL- Elena Udrea şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

212. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale   

Se propunere pentru Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 10 (din 
cadrul Liceului Tehnologic 
Dimitrie Leonida) alocarea sumei 
200,000 lei pentru reabilitare 
clădire pentru înlocuire acoperiş 
azbest, Mun Piatra Neamţ, Jud. 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Stoica Mihaela şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară al dispoziţia 
bugetului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

213.  
Anexa nr. 3/25/02 

Se propunere pentru Şcoala 
Gimnazială nr. 1  alocarea sumei 

Există urgenţă în efectuarea 
acestor reparaţii întrucât este 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Ministerul Educaţiei Naţionale   250,000 lei pentru reabilitare 
clădire pentru înlocuire acoperiş 
sala de sport şi reparare gard, 
Mun Piatra Neamţ, Jud. Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Stoica Mihaela si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

pusă în pericol siguranţa 
copiilor existând în prezent un 
mare risc de accidentare a 
acestora 
 Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului

este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

214. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale   

Se propunere pentru Şcoala 
Gimnazială nr. 11  alocarea 
sumei 200,000 lei pentru 
reabilitare clădire pentru înlocuire 
acoperiş sala de sport şi reparaţii 
faţada şcolii, Mun Piatra Neamţ, 
Jud. Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Stoica Mihaela si 

Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară al dispoziţia 
bugetului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

exerciţiului bugetar 
 

215. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100 mii lei 
pentru reabilitarea şi 
modernizarea Şcolii Gimnaziale 
nr. 2 Iacobeni, Comuna Dîngeni, 
Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investii cu impact 
social  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

216. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale  cu suma de 450 mii lei 
pentru “Reabilitarea şi 
modernizarea Şcolii Gimnaziale 
nr. 1”, Comuna Dîngeni, Judeţul 
Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli 
datorita stadiului avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

217. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 200 mii lei 
pentru “Reabilitarea şi 
modernizarea Şcolii Primară nr. 1 
Hulub”, Comuna Dîngeni, Judeţul 
Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli 
datorita stadiului avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

218. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 149,2 mii 
lei pentru “Reabilitarea Grădiniţei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei grădiniţe, 
având în vedere stadiul 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
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administraţiei publice 
 

nr. 22”, Botoşani, Judeţul 
Botoşani 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

avansat de degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

219. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 76,6 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale „Leon Dănăilă” 
Darabani”, Oraş Darabani, 
Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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220. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 129 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale nr. 1 Bajura”, Oraş  
Darabani, Judeţul Botoşani 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

221. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 27,9 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcolii cu 
program Normal nr. 2 “, Oraş  
Dărăbani, Judeţul Botoşani 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

222. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 205,3 mii 
lei pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale nr. 1”, Comuna 
Albeşti, Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

223. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 238,3 mii 
lei pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale „Dimitrie Pompeiu”, 
Comuna Broscăuţi, Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

224. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 55 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale nr. 1”, Comuna 
Conceşti, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

225. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 547,3 mii 
lei pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale nr. 1”, Comuna 
Cordăreni, Judeţul Botoşani. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

226. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 380,9 mii 
lei pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale nr. 2 Oneaga”, 
Comuna Cristeşti, Judeţul 
Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

227. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Naţionale cu suma de 64 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale nr. 2 Baranca”,  
Comuna Cristineşti, Judeţul 
Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

228. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 49,7 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcolii 
Primară nr. 3 Orăşeni Vale”, 
Comuna Curteşti, Judeţul 
Botoşani 
   
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

exerciţiului bugetar 
 

229. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 336,6 mii 
lei pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale nr. 1”, Comuna 
Dîngeni, Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

230. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 298 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcolii 
Primară nr. 1 Hulub”, Comuna 
Dîngeni 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat   

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

231. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 443,5 mii 
lei pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnazială nr. 1 Dobârceni”, 
Comuna Dobârceni, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

232. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 376,6 mii 
lei pentru “Reabilitarea Şcolii 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
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administraţiei publice 
 

Primară nr. 3 Dobârceni”, 
Comuna Dobârceni, Judeţul 
Botoşani 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

233. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 367,7 mii 
lei pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale „Aristotel Crişmaru” 
Drăguşeni”, Comuna Drăguşeni, 
Judeţul Botoşani 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
234. Anexa 3/25/02 – Ministerul 

Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 126,8 mii 
lei pentru “Reabilitarea Şcolii 
Primare nr. 2 Podriga 
Drăguşeni”, Comuna Drăguşeni, 
Judeţul Botoşani 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

235. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 464 mii lei 
pentru “Reabilitarea Grădiniţei cu 
program normal nr. 2 Guranda”, 
Comuna Durneşti, Judeţul 
Botoşani 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

236. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 28,8 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale nr.2 Ezer”, Comuna 
Hilişeu Horia, Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

237. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 75,6 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale nr.1 Hudeşti”, 
Comuna Hudeşti, Judeţul 
Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

238. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 268 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale nr.1 Leorda”, 
Comuna Leorda, Judeţul 
Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

239. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 556,7 mii 
lei pentru “Reabilitarea Şcolii 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
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administraţiei publice 
 

Gimnaziale „Gh. Popovici” 
Lozna”, Comuna Lozna, Judeţul 
Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

240. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 161,1 mii 
lei pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale „Ion Păun Pincio” 
Mihăileni”, Comuna Mihăileni, 
Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
241. Anexa 3/25/02 – Ministerul 

Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 181,3 mii 
lei pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale nr.2 Codreni”, 
Comuna Mileanca, Judeţul 
Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

242. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 247,5 mii 
lei pentru “Reabilitarea Şcolii 
Primare nr. 3 Rediu”, Comuna 
Rădăuţi Prut, Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

243. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 322,8 mii 
lei pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale nr. 2 Miorcani”, 
Comuna Rădăuţi Prut, Judeţul 
Botoşani 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

244. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 937,3 mii 
lei pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale nr. 1 Româneşti”, 
Comuna Româneşti, Judeţul 
Botoşani 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

245. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 106 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcolii 
Primare nr. 4 Ringhileşti”, 
Comuna Santa Mare, Judeţul 
Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

246. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 15.480,8 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

mii lei pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale nr. 1 Sulita”, Comuna 
Suliţa, Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

247. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 174 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale nr. 1 Unţeni”, 
Comuna Unţeni, Judeţul 
Botoşani 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
248. Anexa 3/25/02 – Ministerul 

Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 118,9 mii 
lei pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale nr. 1 Vlădeni”, 
Comuna Vlădeni, Judeţul 
Botoşani 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

249. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 163,4 mii 
lei pentru “Reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale „Gheorghe Burac” 
Vlăsineşti”, Comuna Vlăsineşti, 
Judeţul Botoşani.   
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

250. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 875 mii lei 
pentru finalizarea  “Reabilitarii 
Colegiului Naţional „A.T. Laurian” 
Botosani”, Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

251. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 6.669 mii 
lei pentru “Finalizarea  reabilitării 
Liceului Tehnologic „Elie Radu” 
Botoşani”, Judeţul Botoşani.. 
 Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

252. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 600,4 mii 
lei pentru “Finalizarea  reabilitării 
Liceului cu Program Sportiv 
Botoşani”, Judeţul Botoşani.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

253. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 16.156,4 
mii lei pentru “Finalizarea  
reabilitarii Liceului Tehnologic 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
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 Bucecea”, Oraş Bucecea, 
Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

254. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 11.877,2 
mii lei pentru “Finalizarea  
reabilitării Liceului Teoretic „Dr. 
Mihai Ciuca” Saveni”, Oraş 
Săveni, Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 135 -

 
255. Anexa 3/25/02 – Ministerul 

Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 239,6 mii 
lei pentru “Finalizarea  reabilitării 
Şcolii Gimnazială nr. 1 
Crasnaleuca”, Comuna Coţuşca, 
Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

256. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 118.607 lei 
pentru “Finalizarea  reabilitării 
Liceului „Demostene Botez” 
Trusesti”, Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat   

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

257. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 
24.309.600 lei pentru 
“Finalizarea  reabilitării Liceului 
Tehnologic „Ştefan cel Mare şi 
Sfânt” Vorona”, Comuna Vorona, 
Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

258. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 539,8 mii 
lei pentru “Finalizarea  reabilitării 
Şcolii Gimnaziale nr. 1 Suharău”, 
Comuna Suharău, Judeţul 
Botoşani. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat   

Guvernului aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

259. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 424,6 mii 
lei pentru “Finalizarea  reabilitării 
Şcolii Gimnaziale „Constantin 
Tincu” Lisna”, Comuna Suharău 
Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

260. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Naţionale cu suma de 750,2 mii 
lei pentru “Finalizarea  reabilitării 
Grădiniţei cu program normal 
nr.3 Smârdan”, Comuna Suharău 
Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

261. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 184,6 mii 
lei pentru “Finalizarea  reabilitării 
Şcoli Gimnaziale nr. 2 Ungureni”, 
Comuna Ungureni, Judeţul 
Botoşani 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

exerciţiului bugetar 
 

262. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 305 mii lei 
pentru “Finalizarea  reabilitării 
Palatului Copiilor Botoşani”, 
Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea Palatului Copiilor, 
având în vedere stadiul 
avansat de degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

263. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 190 mii lei 
pentru “Finalizarea  construirii 
Şcoli cu clasele I-VIII – Vişoara”, 
Comuna Viişoara, Judeţul 
Botoşani 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

264. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 370 mii lei 
pentru “Reabilitarea Grădiniţei nr. 
5”, Oraş Darabani, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei grădiniţe, 
având în vedere stadiul 
avansat de degradare  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

265. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1.200 mii 
lei pentru “Construire Grădiniţă”, 
Comuna Dobârceni, Judeţul 
Botoşani 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea aceste grădiniţe.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

266. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 60 mii lei 
pentru “Reabilitarea acoperişului 
Scolii Slobozia”, Comuna 
Cordăreni, Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli 
datorita stadiului avansat de 
degradare al acoperişului.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

267. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 300 mii lei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestui atelier 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

pentru “Reabilitarea atelierului 
Scolii Cordăreni”,  
Comuna Cordăreni, Judeţul 
Botoşani.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

datorita stadiului avansat de 
degradare al pereţilor interiori 
şi exteriori, a acoperişului şi a 
instalaţiei electrice.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

268. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 360 mii lei 
pentru “Reabilitarea Grădiniţei 
George Hazgan”,  
Comuna Vârfu Câmpului, Judeţul 
Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei grădiniţe şi  
anume izolarea termica a 
pereţilor şi realizarea unui 
sistem încălzire si 
modernizarea şcoli. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

269. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 50 mii lei 
pentru “Reabilitarea Grădiniţei nr. 
1”, Comuna Vârfu Câmpului, 
Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei grădiniţei şi 
anume izolarea termica a 
pereţilor şi încălzire. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

270. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 30 mii lei 
pentru “Amenajarea unui teren 
de sport la Şcoala Gimnaziala 
Ionăşeni”, Comuna Vârfu 
Câmpului Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea unui teren de sport 
+ obiectiv cu impact social. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

271. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 55 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcoli 
Gimnaziale Lunca”, Comuna 
Vârfu Câmpului, Judeţul 
Botoşani.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli 
datorita stadiului avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

272. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 245 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcoli 
Gimnaziale Maghera”, Comuna 
Vârfu Câmpului, Judeţul 
Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli 
datorita stadiului avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

273. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcoli 
Gimnaziale Avrămeni”, Comuna 
Avrămeni, Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli 
datorita stadiului avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

274. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcoli 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli 
datorita stadiului avansat de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
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- 146 -

administraţiei publice 
 

Gimnaziale Tudor Vladimirescu”, 
Comuna Avrămeni, Judeţul 
Botoşani 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

275. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcoli 
Gimnaziale Panaitoaia”, Comuna 
Avrămeni, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli 
datorita stadiului avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
276. Anexa 3/25/02 – Ministerul 

Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcoli 
Gimnaziale Timus”, Comuna 
Avrămeni, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli 
datorita stadiului avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

277. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100 mii lei 
pentru “Reabilitarea Şcoli 
Gimnaziale Aurel Vlaicu”, 
Comuna Avrămeni, Judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli 
datorita stadiului avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

278. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100 mii lei 
pentru “Reabilitarea Grădiniţei 
Avrămeni”, Comuna Avrămeni, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei grădiniţe 
datorită stadiului avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

279. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100 mii lei 
pentru “Reabilitarea Grădiniţei 
Aurel Vlaicu”, Comuna Avrămeni, 
Judeţul Botoşani. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei grădiniţe 
datorită stadiului avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

280. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100 mii lei 
pentru “Reabilitarea Grădiniţei 
Tudor Vladimirescu”, Comuna 
Avrămeni, Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei grădiniţe 
datorită stadiului avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

281. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Naţionale cu suma de 200 mii lei 
pentru “Reabilitarea Grădiniţei 
Todireni”, Comuna Todireni, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

reabilitarea acestei grădiniţe 
datorită stadiului avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

282. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 500 mii lei 
pentru “Reabilitarea Grădiniţei 
Cerneşti”, Comuna Todireni, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei grădiniţe 
datorită stadiului avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

exerciţiului bugetar 
 

283. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 300 mii lei 
pentru “Reabilitarea Grădiniţei 
Todireni 2”, Comuna Todireni, 
Judeţul Botoşani. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei grădiniţe 
datorită stadiului avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

284. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 500 mii lei 
pentru “Extinderea clădirii 
Liceului Tehnologic Todireni cu 4 
clase”, Comuna Todireni, Judeţul 
Botoşani 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
extinderea clădirii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

285. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100 mii lei 
pentru “Amenajarea Şcolii 
Gimnaziale Drislea”, Comuna 
Truşeşti,  Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea grupului sanitar. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

286. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 300 mii lei 
pentru “Amenajarea Şcolii 
Gimnaziale Ionăşeni”, Comuna 
Truşeşti, Judeţul Botoşani. 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli 
datorită stadiului avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

287. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1.150 mii 
lei pentru “Finanţare cheltuieli la 
grupul Şcolar Demostene Botez”, 
Comuna Truşeşti, Judeţul 
Botoşani.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea următoarelor 
cheltuieli: 
dotare – 350.000 lei 
co-finantare buget local aferent 
2013-01-17 
dobânzi credit pentru investiţie 
540.000 lei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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288. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 1.000 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
reabilitare la şcolile din satele 
Cotorca, Siliştea şi Văcăreasa- 
comuna Glodeanu Siliştea, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

289. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 1.350 mii lei 
pentru reabilitarea şcolii din satul 
Mărgineanu, comuna Mihăileşti, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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290. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 1.800 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii din satul  
Robeasca, comuna Robeasca, 
judeţul Buzău.  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

291. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
reabilitarea şcolii din satul 
Deduleşti, com. Topliceni judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice la unitatea 
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

292. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se alocă suma de 1.350 mii lei 
pentru extinderea şcolii din satul 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
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Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Unguriu, comuna Unguriu, jud. 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

293. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 1.200 mii lei 
pentru reabilitarea şcolii cu 
clasele I-VIII din satul Căneşti, 
jud. Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

294. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 900 mii lei 
pentru construcţia unei şcoli în 
satul C.A Rosetti, comuna 
Rosetti, judeţul Buzău. 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea. 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

295. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 900 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii cu cls. I-
IV şi a grădiniţei din localitatea 
Berca, comuna Berca, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. Pentru 
studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este  
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să 
asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

296. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru reabilitarea şcolii din 
Lunca Frumoasă, comuna 
Pîrscov, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. Pentru 
studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este  
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

297. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 800 mii lei 
pentru construirea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII din 
satul Ursoaia, comuna Vipereşti, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

298. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 1000 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii de Arte 
şi Meserii din satul Ruşeţu, 
comuna Ruşeţu, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. Pentru 
studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este  
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să 
asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

299. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii cu 
clasele I-VIII din satul Merei, 
comuna Merei, judeţul Buzău. 

Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. Pentru 
studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este  
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să 
asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

300. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 600 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii cu 
clasele I-VIII din satul Clondiru, 
comuna Ulmeni, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. Pentru 
studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este  
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să 
asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
301. Anexa 3/25/02 - Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 600 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii cu 
clasele I-VIII din satul Ulmeni, 
comuna Ulmeni, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. Pentru 
studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este  
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să 
asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

302. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru reabilitarea grădiniţei din 
satul Mugeşti-Dănuleşti, comuna 
Buda, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. Pentru 
studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este  
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să 
asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

303. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se alocă suma de 1.800 mii lei 
pentru construirea unei 

Pentru buna desfăşurare a  
activităţii didactice a elevilor 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
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Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

clădiripentru Şcoala cu clasele  I-
VIII din satul Gălbinaşi, comuna 
Gălbinaşi, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune construirea unei noi 
clădiri pentru şcoală, cea 
actuală găsindu-se într-o stare 
de uzură avansată şi 
neasigurând elevilor condiţiile 
optime de igienă şi spaţiu. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

304. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 800 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii de Arte 
şi Meserii din satul Săruleşti, 
comuna Săruleşti, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. Pentru 
studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este  
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să 
asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

305. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 

Se alocă suma de 150 mii lei 
pentru reabilitarea şcolii din satul 
Calvini, comuna Calvini, judeţul 
Buzău. 

Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. Pentru 
studierea într-un mediu şcolar 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
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unităţi ale administraţiei publice  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

sănătos, de asemenea, este  
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să 
asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

306. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii cu 
clasele I-IV din satul Ţoca, 
comuna Calvini, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. Pentru 
studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este  
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să 
asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

307. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 640 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii din satul 
Sălcioara, comuna Ghergheasa, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. Pentru 
studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este  
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

308. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 1.400 mii lei 
pentru reabilitarea şcolii din satul 
Ghergheasa, comuna 
Ghergheasa, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. Pentru 
studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este  
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să 
asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

309. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 130 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare la grădiniţa din satul 
Măgura, comuna Măgura, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată. 
Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. Pentru 
studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este  

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să 
asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

310. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru construirea unei clădiri 
pentru grădiniţa din satul Valea 
Râmnicului, comuna Valea 
Râmnicului, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice preşcolarilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune construirea unei noi 
clădiri pentru grădiniţă, cea 
actuală găsindu-se într-o stare 
de uzură avansată şi 
neasigurând copiilor condiţiile 
optime de igienă şi spaţiu. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

311. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 1.000 mii lei 
pentru construirea unei clădiri 
pentru grădiniţa din satul 
Vintileanca, comuna Săhăteni, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice preşcolarilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune construirea unei noi 
clădiri pentru grădiniţă, cea 
actuală găsindu-se într-o stare 
de uzură avansată şi 
neasigurând copiilor condiţiile 
optime de igienă şi spaţiu. 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

312. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor la 
campusul şcolar al liceului din 
Pogoanele, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Campusul este necesar pentru 
desfăşurarea activităţilor 
şcolare sportive, pentru 
organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi 
pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

313. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 600 mii lei 
pentru construirea unei clădiri 
pentru Şcoala cu clasele I-IV în 
satul Săruleşti, comuna Săruleşti, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a şcolarilor 
şi preşcolarilor încadraţi la 
unităţile de învăţământ 
menţionate se impune 
construirea unor noi clădiri 
pentru şcoală şi grădiniţă, cele 
din prezent găsindu-se într-o 
stare de uzură avansată şi 
neasigurând condiţiile optime 
de igienă şi spaţiu. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 

314. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 600 mii lei 
pentru reabilitarea şcolii din satul 
Nicoleşti, comuna Puieşti, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. Pentru 
studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este  
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să 
asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

315. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 864,570 mii lei 
pentru reabilitarea şcolii din satul 
Deduleşti, comuna Topliceni, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. Pentru 
studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este  
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să 
asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

316. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru reabilitarea şcolilor din 
satele Ştiubeiu, Colibaşi şi Fotin, 
comuna Rîmnicelu, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. Pentru 
studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este  
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să 
asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

317. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor la 
grădiniţa din sat Robeasca, 
comuna Robeasca, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Necesitatea finalizării 
obiectivului de investiţii de 
importanţă educaţională 
majoră pentru comunitatea 
locală. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
318. Anexa 3/25/02 - Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 
350 mii lei pentru întocmirea 
documentaţiei tehnice aferente 
Şcolii cu clasele I-IV din satul 
Mărgineanu, comuna Mihăileşti, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea realizării 
documentaţiei pentru obiectivul 
de importanţă educaţională 
majoră pentru comunitatea 
locală. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

319. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap. Învăţământ Grupa/Titlul 
51, Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru reabilitarea grădiniţei 
comuna Stâlpu, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea reabilitării 
obiectivului de importanţă 
educaţionala majoră pentru 
comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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320. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
capitol 6501/ grupa 71/ Titlul XII/ 
alineat 01 - Construcţii 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 505 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită această sumă 
pentru construcţie Grădiniţa, 
com. Podgoria, jud. Buzau. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

321. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 100 mii lei pentru 
reabilitare Centru săptămânal 
pentru copii, Comuna Lopătari, 
Judeţ Buzău. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizarea lucrărilor de 
reparaţii şi reabilitare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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322. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 785,452 mii lei 
pentru construcţie grădiniţă 
Ţinteşti, Comuna Ţinteşti, Judeţ 
Buzău. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizarea lucrărilor de 
reparaţii şi reabilitare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

323. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 786 mii lei pentru 
Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

324. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 300 mii lei pentru 
reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII 
Sat Luncile, Comuna Lopătari, 
Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

325. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 100 mii lei pentru 
obiectivul Centrală termica 
Şcoala Lopătari, Comuna 
Lopătari, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

326. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 100 mii lei pentru 
reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII 
Plaiul Nucului, Comuna Lopătari, 
Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

327. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 200 mii lei pentru 
finalizare lucrări construcţie 
Grădiniţă Cătun Ionaşti, Com 
Gura Teghii, Judeţ Buzău 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

328. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 285 mii lei pentru 
construcţie Grădiniţă cu Program 
Normal Sat Soreşti, Comuna 
Blăjani, Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

329. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 200 mii lei pentru 
amenajare spaţii de recreere la 
cele doua şcoli si doua grădiniţe, 
Comuna Padina, Judeţ Buzău. 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

330. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 200 mii lei pentru 
Finalizare „Reabilitare şcoala 
generală Boldu”, Comuna Boldu,  
Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

331. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 280 mii lei pentru 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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finalizare reabilitare Grădiniţă cu 
Program Normal, Comuna 
Săpoca, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

332. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 370 mii lei pentru 
finalizare construcţie grădiniţă 
Poştă, Comuna Cilibia, Judeţ 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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333. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 200 mii lei pentru 
finalizare lucrări modernizare 
şcoală Comuna Cilibia, Judeţ 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

334. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 719 mii lei pentru 
reabilitare şcoală Bîscenii de 
Sus, Comuna Calvini, Judeţ 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

335. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 1421 mii lei, 
reabilitare Şcoală nr.1, Comuna 
Cochirleanca, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

336. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 135 mii lei pentru 
reabilitare Şcoală nr.2, Comuna 
Cochirleanca, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

337. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 900 mii lei pentru 
construcţie grădiniţă şi şcoală cu 
clasele I-IV, Comuna Costeşti, 
Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

338. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 500 mii lei, pentru 
“Reabilitare Şcoala cu clasele I-
VIII “, Sat Brădeanu, Comuna 
Brădeanu, Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

339. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 500 mii lei pentru 
“Reabilitare Şcoala cu clasele I-
VIII “, Sat Smîrdan, Comuna 
Brădeanu, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

340. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 300 mii lei pentru 
“Reabilitare Şcoala cu clasele I-
VIII “, Sat Mitropolia, Comuna 
Brădeanu, Judeţ Buzău. 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

341. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 500 mii lei pentru 
Construire grădiniţă noua, Sat 
Mitropolia, Comuna Brădeanu, 
Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

342. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 30 mii lei Amenajare 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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curte interioară Şcoala cu clasele 
I-VIII Lunca Jariştei, Comuna 
Siriu, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

343. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 70 mii lei pentru 
Termoizolaţie Şcoala Colţu Pietrii 
nr.2, Comuna Siriu, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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344. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 1000 mii lei pentru 
execuţie lucrări reabilitare Scoală 
Generală, Sat Scărişoara, 
Comuna Cislău, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

345. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 230 mii lei pentru 
construire Grădiniţă Sat Ciuta, 
Comuna Măgura, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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din Camera Deputaţilor şi Senat neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

346. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 50 mii lei 
modernizare Şcoală cu clasele I-
IV Creveleşti, Comuna Chiliile, 
Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea lucrărilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

347. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 150 mii lei, 
obiectiv Amenajarea grupurilor 
sanitare in incinta şcolilor din 
comuna  Jegălia, jud. Călăraşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Nu corespund nici unei norme 
de igienă sau de siguranţă. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

348. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2.000 mii 
lei, obiectiv Reabilitarea şcolii 
gimnaziale din satul Săruleşti 
Gară, comuna Săruleşti, jud. 
Călăraşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Şcoala prezintă un grad 
avansat de degradare. Din anul 
1991 nu a mai fost efectuată 
nicio reparaţie. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

349. Anexa 3/25/02 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 194,950 
mii lei, reprezentând cofinanţare 
din partea Consiliului Local 
Grădiştea, obiectiv Construire 
Grădiniţă cu program normal, cu 
două săli, în sat Rasa, comuna 
Grădiştea, jud. Călăraşi 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv necesar pentru 
comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
:Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

350. Anexa 3/25/02 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 17.256,406 
mii lei obiectiv Consolidarea, 
reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii educaţionale în 
comuna Grădiştea, jud. Călăraşi  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comunitatea locală trebuie să 
beneficieze de condiţii optime 
pentru desfăşurarea activităţii 
educaţionale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

351. Anexa 3/25/02 
 

Suplimentarea bugetului cu suma 
de 150 mii lei pentru reabilitare 
împrejmuire gard Şcoala 
Gimnazială nr. 1 sat 
Gurbanesti,comuna Gurbăneşti,  

Stadiul avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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jud. Călăraşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

352. Anexa 3/25/02 
 

Suplimentarea bugetului cu suma 
de 200 mii lei pentru reabilitare 
local Şcoala Generală 
Mînăstirea, comuna Mînăstirea, 
jud. Călăraşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
:Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Construire acoperiş prevenind 
astfel distrugerea planşeelor şi 
a pereţilor de la nivelul superior 
al clădirii prin infiltrarea apelor 
meteorice. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

353. Anexa 3/25/02 
 

Suplimentarea bugetului cu suma 
de 150 mii lei pentru reabilitare 

Construire centrală termică. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 187 -

şcola generală sat Sultana, 
comuna Mînăstirea, jud. Călăraşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
:Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

354. Anexa 3/25/02 
 

Suplimentarea bugetului cu suma 
de 900 mii lei pentru reabilitare 
şcoala corp A, comuna Valea 
Argovei, jud. Călăraşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări în continuare. Proiect în 
valoare totală de 1.250 mii lei 
început în anul 2007. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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355. Anexa 3/25/02 

 
Suplimentarea bugetului cu suma 
de 150 mii lei pentru reabilitare 
şcoală corp B, comuna Valea 
Argovei, jud. Călăraşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Înlocuirea ferestrelor şi uşilor, 
cele existente fiind în stare 
avansată de degradare, 
montarea unei centrale 
termice. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

356. Anexa 3/25/02 
 

Suplimentarea bugetului cu suma 
de 350 mii lei pentru reabilitare 
şcoala Siliştea, comuna Valea 
Argovei, jud. Călăraşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Reabilitarea structurii de 
rezistenţă, înlocuirea 
ferestrelor şi uşilor, montarea 
unei centrale termice. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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din Camera Deputaţilor şi Senat cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

357. Anexa 3/25/02 
 

Suplimentarea bugetului cu suma 
de 500 mii lei, obiectiv  
Amenajarea grupurilor sanitare 
din scoli, com Borcea, jud, 
Călăraşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Nu corespund normelor de 
igienă. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

358. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
pe anul 2013 cu suma de 350 mii 
lei pentru plata  lucrărilor 
efectuate la Şcoala de Arte şi 
Meserii Comuna Peştera, judeţul 
Constanţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea proiectului de 
reabilitare a Şcolii de Arte şi 
Meserii, din localitatea Peştera. 
Lucrările au fost efectuate, 
plata datoriei fiind scadentă în 
luna februarie 2013 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea 
sursa de finantare nu este 
viabila intrucat nu se 
precizeaza bugetul carui 
ordonator principal de credite 
ar urma sa se diminueze 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

359. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
pe anul 2013 cu suma de 120 mii 
lei, pentru finalizarea grădiniţei 
din comuna Independenţa, 
judeţul Constanţa.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări în continuare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

360. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu  suma de 100 mii lei 
pentru suplimentarea numărului 
şi a cuantumului burselor în 
vederea desfăşurării studiilor în 
condiţii optime acordate etnicilor 
români din Albania, Bulgaria, 
Macedonia, Serbia, Ucraina, 

Solicitarea se realizează în 
vederea eficientizării acţiunilor 
statului român în promovarea 
programelor educaţionale 
pentru etnicii români din afara 
graniţelor ţării, urmare a 
numeroaselor cereri ale 
acestora. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Ungaria. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Eugen TOMAC 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
 

361. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Alocarea sumei de 200 mii RON 
în vederea extinderii Programului 
Limbă, cultură şi civilizaţie 
românească în Statele Uniunii 
Europene – Bulgaria, Grecia şi 
Ungaria, precum şi statele – 
Macedonia, Albania şi Serbia.   
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Eugen TOMAC 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

Programul Limbă, cultură şi 
civilizaţie românească a fost 
lansat în anul 2007, la iniţiativa 
Guvernului României cu scopul 
de a sprijinii copiii cetăţenilor 
români plecaţi temporar în 
statele Uniunii Europene. Până 
în prezent el a fost implementat 
cu succes în Italia, Spania şi 
Belgia, urmând ca din acest an 
să funcţioneze şi în Olanda. 
Având în vedere că există 
comunităţi compacte de români 
şi în alte state ale Uniunii 
Europene, precum Grecia, 
Bulgaria şi Ungaria, precum şi 
în state din imediata vecinătate 
a României, precum Albania, 
Macedonia şi Serbia unde nu 
există învăţământ în limba 
minorităţii româneşti, consider 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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necesară extinderea acestui 
program educaţional şi în 
statele menţionate. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

362. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Alocarea sumei de 400 mii RON 
în vederea realizării unui 
Program de cercetare a istoriei 
românilor din statele învecinate şi 
peninsula Balcanică. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Eugen TOMAC 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

În toate statele din vecinătatea 
României şi în peninsula 
Balcanică există comunităţi 
compacte de etnici români. 
Evoluţia acestora, precum şi 
situaţia limbii, culturii şi a 
tradiţiilor româneşti este puţin 
cunoscută în România, motiv 
pentru care consider necesar 
iniţierea unui amplu program 
de cercetare istorică privind 
evoluţiile din interiorul acestor 
comunităţi. Astfel, eforturile 
românilor din afara graniţelor 
de păstrarea a identităţii 
româneşti vor putea fi 
cunoscute şi popularizate. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
 

363. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Alocarea sumei de 2.062 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii „Reabilitare 
şi extindere bazin înot – Club 
Sportiv Şcolar Tecuci”, jud. 
Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 

Obiectivul de investiţii 
„Reabilitare şi extindere bazin 
înot – Club Sportiv Şcolar 
Tecuci” aprobat prin H.G. 
1270/13.12.2010 are ca 
valoarea totală a investiţiei 
suma de 4.462.469 lei – 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

lucrările sunt executate în 
valoare de 2.400.000 lei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

364. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 1.600 mii lei 
pentru obiectivul Grădiniţa cu 4 
grupe, comuna Cuza Vodă, 
judeţul Galaţi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrarea este demarată, 
aprobarea amendamentului 
fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

365. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 755 mii lei 
pentru obiectivul „Consolidare şi 
reabilitare atelier şcoală şi sala 
de sport”, comuna Draguşeni, 
judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 

Consolidarea este necesară 
pentru a oferi condiţii decente 
de pregătire elevilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

366. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru finalizare grădiniţă, com. 
Foltesti, judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea este necesară 
pentru a oferi condiţii decente 
de pregătire elevilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

367. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 4.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
Modernizare Şcoala Nr.2, 
Clasele I-VIII Liesti şi Şcoala Nr.3 
Clasele I-VIII Liesti”, comuna 

Modernizarea este necesară 
pentru a oferi condiţii decente 
de pregătire elevilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
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 Liesti, judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Guvernului suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

368. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 725 mii lei 
pentru obiectivul „Consolidare, 
modernizare si extindere şcoala 
nr. 2 sat Munteni”, comuna 
Munteni, Judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de 
fonduri. Este necesară 
finalizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

369. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare 
Grădiniţa nr. 2”, comuna Pechea, 
Judeţul Galaţi  

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de 
fonduri. Este necesară 
finalizarea obiectivului de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
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administraţiei publice 
 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţii.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

370. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 600 mii lei 
pentru obiectivul „Construire 
Grădiniţa cu 2 săli grupa”,  
comuna Suhurlui, Judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de 
fonduri. Este necesară 
finalizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

371. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1574 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 

Modernizarea este necesară 
pentru a oferi condiţii decente 
de pregătire elevilor. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

„Reabilitare şi extindere Şcoala  
gimnaziala nr. 1 Tudor Pamfile”, 
comuna Tepu, Judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

372. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 1.600 mii lei 
pentru obiectivul Grădiniţa cu 4 
grupe, comuna Cuza Vodă, 
Judeţul Galaţi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrarea este demarata, 
aprobarea amendamentului 
fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

373. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 

Se alocă suma de 800 mii lei 
pentru obiectivul Şcoala 

Aprobarea amendamentului 
este necesară pentru a fi 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 198 -

Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Generala cu opt Săli de clasă, 
comuna Cuza Vodă, Judeţul 
Galaţi.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

posibilă achitarea restului de 
plată către constructor şi 
utilizarea Şcolii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

374. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 755 mii lei 
pentru obiectivul „Consolidare şi 
reabilitare atelier şcoală şi sala 
de sport”, comuna Draguseni, 
judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Consolidarea este necesară 
pentru a oferi condiţii decente 
de pregătire elevilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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375. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru finalizare grădiniţă, com. 
Foltesti, Judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea este necesară 
pentru a oferi condiţii decente 
de pregătire elevilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

376. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Modernizare Şcoala Nr.2 
Clasele I-VIII Liesti şi Şcoala Nr.3 
Clasele I-VIII Liesti”, comuna 
Lieşti, Judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Modernizarea este necesară 
pentru a oferi condiţii decente 
de pregătire elevilor.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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din Camera Deputaţilor şi Senat exerciţiului bugetar 
377. Anexa 3/25/02 – Ministerul 

Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 725 mii lei 
pentru obiectivul „Consolidare, 
modernizare si extindere şcoala 
nr. 2 sat Munteni”, comuna 
Munteni, Judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de 
fonduri. Este necesară 
finalizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

378. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare 
Grădiniţa nr. 2”, comuna Pechea, 
Judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de 
fonduri. Este necesara 
finalizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

379. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 600 mii lei 
pentru obiectivul „Construire 
Grădiniţa cu 2 săli grupa”, 
comuna Suhurlui, Judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de 
fonduri. Este necesară 
finalizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

380. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
cu suma de 10.000 mii lei pentru 
consolidare, restaurare si 
modernizare Sala Sporturilor, 
Galaţi, din judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Executarea de lucrări de 
consolidare, restaurare şi 
modernizare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

381. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
cu suma de 3.087 mii lei pentru 
Şcoala Gimnazială nr. 43 "Dan 
Barbilian", din Galaţi, judeţul 
Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea este necesară 
pentru a oferi condiţii decente 
de pregătire elevilor.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

382. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Alocarea sumei de 2.062 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii „Reabilitare 
şi extindere bazin înot – Club 
Sportiv Şcolar Tecuci”, jud. 
Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Obiectivul de investiţii 
„Reabilitare şi extindere bazin 
înot – Club Sportiv Şcolar 
Tecuci” aprobat prin H.G. 
1270/13.12.2010 are ca 
valoarea totală a investiţiei 
suma de 4.462.469 lei – 
lucrările sunt executate în 
valoare de 2.400.000 lei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

383. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se alocă suma de 1.600 mii lei 
pentru obiectivul Grădiniţa cu 4 
grupe, comuna Cuza Vodă, 
Judeţul Galaţi  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrarea este demarată, 
aprobarea amendamentului 
fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

384. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se alocă suma de 755 mii lei 
pentru obiectivul „Consolidare şi 
reabilitare atelier şcoală şi sala 
de sport”, comuna Draguşeni, 
judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 

Consolidarea este necesară 
pentru a oferi condiţii decente 
de pregătire elevilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

385. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru finalizare grădiniţa, com. 
Folteşti, judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea este necesară 
pentru a oferi condiţii decente 
de pregătire elevilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

386. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se alocă suma de 4.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
Modernizare Şcoala Nr.2, 
Clasele I-VIII Lieşti şi Şcoala Nr.3 
Clasele I-VIII Lieşti”, comuna 
Liesti, judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Modernizarea este necesară 
pentru a oferi condiţii decente 
de pregătire elevilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

387. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se alocă suma de 725 mii lei 
pentru obiectivul „Consolidare, 
modernizare şi extindere şcoala 
nr. 2 sat Munteni”, comuna 
Munteni, judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de 
fonduri. Este necesară 
finalizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

388. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare 
Grădiniţa nr. 2”, comuna Pechea, 
judeţul Galaţi  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de 
fonduri. Este necesară 
finalizarea obiectivului de 
investiţii.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

389. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se alocă suma de 600 mii lei 
pentru obiectivul „Construire 
Grădiniţa cu 2 săli grupă”,  
comuna Suhurlui, judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de 
fonduri. Este necesară 
finalizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

390. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1574 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare şi extindere Şcoala  
gimnazială nr. 1 Tudor Pamfile”, 
comuna Tepu, judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 

Modernizarea este necesară 
pentru a oferi condiţii decente 
de pregătire elevilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

391. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se alocă suma de 1.600 mii lei 
pentru obiectivul Grădiniţa cu 4 
grupe, comuna Cuza Voda, 
judeţul Galaţi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrarea este demarata, 
aprobarea amendamentului 
fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

392. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 800 mii lei 
pentru obiectivul Şcoala 
Generala cu opt Săli de clasă, 
comuna Cuza Vodă, judeţul 
Galaţi.  

Aprobarea amendamentului 
este necesară pentru a fi 
posibilă achitarea restului de 
plată către constructor şi 
utilizarea Şcolii. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 208 -

 
 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

393. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se alocă suma de 755 mii lei 
pentru obiectivul „Consolidare şi 
reabilitare atelier şcoală şi sala 
de sport”, comuna Draguşeni, 
judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Consolidarea este necesară 
pentru a oferi condiţii decente 
de pregătire elevilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

394. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru finalizare grădiniţă, com. 
Folteşti, judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 

Finanţarea este necesară 
pentru a oferi condiţii decente 
de pregătire elevilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
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administraţiei publice 
 
 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

395. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Modernizare Şcoala Nr.2 
Clasele I-VIII Liesti şi Şcoala Nr.3 
Clasele I-VIII Liesti”, comuna 
Liesti, judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea este necesară 
pentru a oferi condiţii decente 
de pregătire elevilor.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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396. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se alocă suma de 725 mii lei 
pentru obiectivul „Consolidare, 
modernizare si extindere şcoala 
nr. 2 sat Munteni”, comuna 
Munteni, judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de 
fonduri. Este necesară 
finalizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

397. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare 
Grădiniţa nr. 2”, comuna Pechea, 
judeţul Galaţi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de 
fonduri. Este necesară 
finalizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 211 -

exerciţiului bugetar 
398. Anexa 3/25/02 – Ministerul 

Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se alocă suma de 600 mii lei 
pentru obiectivul „Construire 
Grădiniţa cu 2 săli grupa”, 
comuna Suhurlui, judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de 
fonduri. Este necesară 
finalizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

399. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului si Sportului 
cu suma de 10.000 mii lei pentru 
consolidare, restaurare şi 
modernizare Sala Sporturilor, 
Galaţi, din judeţul Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Executarea de lucrări de 
consolidare, restaurare şi 
modernizare. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

400. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
cu suma de 3.087 mii lei pentru 
Şcoala Gimnazială nr. 43 "Dan 
Barbilian", din Galaţi, judeţul 
Galaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea este necesară 
pentu a oferi condiţii decente 
de pregătire elevilor.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

401. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 318.000 
mii lei pentru organizarea şi 
finanţarea învăţământului 
profesional la nivelul întregii ţări. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Sumele solicitate sunt 
necesare pentru dotarea 
şcolilor, acordarea de burse 
elevilor şi pentru salariile 
profesorilor. 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
unor programe de interes 
naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

În ceea ce priveşte 
propunerea de majorare a 
deficitului bugetar aceasta nu 
poate fi acceptată întrucât 
contravine Tratatului privind 
stabilitatea, coordonarea şi 
guvernanţa în cadrul Uniunii 
Economice şi Monetare. 

402. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 500.000 
mii  lei pentru gratuitatea 
sistemului AFTER SCHOOL 
(şcoală după şcoală) până la 
finalizarea clasei a IV-a. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se asigură tuturor copiilor de 
până la clasa a IV-a un 
program de şcoală după şcoală
(after-school) minim până la 
ora 16, atât în sistemul public 
cât şi cel privat.
Fiecare familie va primi, pentru 
fiecare copil, un tichet lunar 
gratuit în valoare de 100 de lei 
pentru 
programul şcoală după şcoală 
(after-school) care-i va asigura 
copilului activităţi
educative, sportive şi artistice, 
inclusiv rezolvarea temelor, 
sub supravegherea
unor cadre didactice calificate 
şi plătite suplimentar pentru 
această activitate. 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
unor programe de interes 
naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
În ceea ce priveşte 
propunerea de majorare a 
deficitului bugetar aceasta nu 
poate fi acceptată întrucât 
contravine Tratatului privind 
stabilitatea, coordonarea şi 
guvernanţa în cadrul Uniunii 
Economice şi Monetare. 
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403. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100.000 
mii lei pentru transformarea 
„Programului Naţional Cornul şi 
laptele” în „Programul Naţional O 
MASĂ CALDĂ” destinat copiilor 
care au o stare materială 
precară.  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Programul Naţional O MASĂ 
CALDĂ va contribui la 
creşterea standardului de viaţă 
a copiilor care au o stare 
materială precară şi va stimula 
frecventarea şcolii de către 
aceştia. Mai mult, 
redirecţionarea programului 
doar către copii aflaţi în 
dificultate ar determina o mai 
bună eficienţă a utilizării banilor 
publici, iar efortul bugetar de la 
„corn şi lapte” la o „masă 
caldă” nu va fi atât de mare. 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Europene Nerambursabile şi 
creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării unor programe de 
interes naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
În ceea ce priveşte 
propunerea de majorare a 
deficitului bugetar aceasta nu 
poate fi acceptată întrucât 
contravine Tratatului privind 
stabilitatea, coordonarea şi 
guvernanţa în cadrul Uniunii 
Economice şi Monetare. 

404. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei  
Naţionale cu suma de 2.000 mii 
lei pentru Reabilitarea şcolilor in 
comuna Bălăneşti, Judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor scoli pentru 
crearea condiţiilor optime de 
studiu pentru elevii din aceasta 
comună. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Ion CUPĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

405. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51 - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii cu 
clasele I-IV sat Cozia, comuna 
Cârjiţi, jud. Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Mircia MUNTEAN 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

406. Anexa nr. 03/25/29 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Cod obiectiv nou: 1019 Fişa 
obiectivului: „Construcţie şi 
reabilitare” la „Şcoala de arte şi 
meserii” şi „Grup Şcolar” din 
oraşul Fierbinţi, Judeţul Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Se solicită această sumă 
pentru finalizarea construcţiilor 
începute în anul 2008 la cele 
două obiective.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

407. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 319 mii lei pentru 
construcţii şi reparaţii capitale la 
obiectivul „Reabilitare şcoală cu 
clasele I-IV” comuna Gârbovi, 
judeţul Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
:Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

408. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 427 mii pentru 
construcţii şi reparaţii capitale la 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 217 -

obiectivul „Consolidare, extindere 
şi reabilitare şcoală cu clasele I-X 
Borduşani”  comuna Borduşani, 
judeţul Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

condiţii de învăţământ 
adecvate. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

409. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 120 mii lei pentru 
construcţii şi reparaţii capitale la 
obiectivul „Reparaţii capitale 
şarpantă şcoală generală Movila 
şi grup sanitar” comuna Movila, 
judeţul Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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410. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 100 mii lei pentru 
construcţii şi reparaţii capitale la 
obiectivul „Reabilitare scoală 
(centrala termică)” comuna 
Rosiori, judeţul Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
:Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

411. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de de 600 mii lei pentru 
construcţii şi reparaţii la 
obiectivul „Reabilitare Grădiniţa 
de copii cu program normal din 
comuna Gheorghe Lazăr” 
comuna Gheorghe Lazăr, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

412. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 3260 mii lei pentru 
construcţii şi reparaţii capitale la 
obiectivul „Extindere şi reabilitare 
şcoală Coşereni cu clasele I-VIII, 
proiect aprobat începând cu anul 
2011” comuna Coşereni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

413. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 600 mii lei pentru 
construcţii şi reparaţii capitale la 
obiectivul „Reabilitarea şi 
modernizarea şcolii de arte şi 
meserii Săveni” comuna Săveni, 
judeţul Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 220 -

sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

414. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 800 mii lei pentru 
construcţii şi reparaţii capitale la 
finalizarea obiectivului „Sală de 
gimnastică Şc. Nr. 5 Slobozia 
Nouă” Municipiul Slobozia, jud. 
Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. Obiectivul 
este lucrare în continuare, 
pentru care de la bugetul local 
se poate aloca numai o parte 
din suma necesară. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

415. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 800 mii lei pentru 
construcţii şi reparaţii capitale la 
finalizarea obiectivului „Sală de 
gimnastică Liceul Pedagogic 
Matei Basarab” municipiul 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. Obiectivul 
este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de 
la bugetul local numai o parte 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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Slobozia, jud. Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

din suma necesară. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

416. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 800 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului „Sală de 
gimnastică Şc. Nr. 4 Slobozia” 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa, 
jud. Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. Obiectivul 
este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de 
la bugetul local numai o parte 
din suma necesară. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

417. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 800 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului „Sală de 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. Obiectivul 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
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gimnastică Şc. Nr. 6 de Arte şi 
Meserii Slobozia” Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de 
la bugetul local numai o parte 
din suma necesară. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

418. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 800 mii lei pentru 
obiectivul „Sală de gimnastică 
Şcoala nr.1 Liceul de Artă Ionel 
Perlea Slobozia” Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. Obiectivul 
este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de 
la bugetul local numai o parte 
din suma necesară. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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419. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 2500 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului „Ateliere 
de creaţie şi Campus şcolar 
Liceul de Artă Ionel Perlea” 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa.
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. Obiectivul 
este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de 
la bugetul local numai o parte 
din suma necesară. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

420. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 6000 mii lei pentru 
construcţii şi reparaţii capitale la 
obiectivul „Campus şcolar Grupul 
şcolar Mihai Eminescu” 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa.
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. Obiectivul 
este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de 
la bugetul local numai o parte 
din suma necesară. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

421. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 2500 mii lei pentru 
construcţii şi reparaţii capitale la 
obiectivul „Grădiniţa cu 200 de 
locuri str. Prelungirea sudului, bl. 
H1” Municipiul Slobozia, jud. 
Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. Obiectivul 
este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de 
la bugetul local numai o parte 
din suma necesară. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

422. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 3000 mii lei pentru 
construcţii şi reparaţii capitale la 
obiectivul „Grădiniţa cu 200 locuri 
Cartier Pepinieră” Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. Obiectivul 
este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de 
la bugetul local numai o parte 
din suma necesară. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

423. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 3000 mii lei pentru 
construcţii şi reparaţii capitale la 
obiectivul „Sală de gimnastică 
Grădiniţa cu program prelungit 
nr. 2” Municipiul Slobozia, jud. 
Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. Obiectivul 
este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de 
la bugetul local numai o parte 
din suma necesară. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

424. Anexa nr. 03/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 150 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare SAM 
Bărcăneşti” comuna Bărcăneşti, 
judeţul Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

425. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 
3500 mii lei pentru săli de 
educaţie fizică şi sport” în 
municipiul Feteşti, necesare 
pentru Şcoala cu clasele I-VIII, 
nr. 6 Feteşti si pentru Şcoala cu 
clasele I-VIII, nr. 5, Municipiul 
Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Numărul elevilor acestor scoli 
justifica necesitatea creării unui 
spaţiu propice pentru 
desfăşurarea activităţilor 
sportive. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

426. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 
19569 mii lei pentru Campusul 
şcolar Liceul Teoretic „Carol I” 
din municipiul Feteşti judeţul 
Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrărilor. Foarte 
mulţi elevi de la liceele din 
Feteşti sunt veniţi din 
comunele din jur. Pentru a fi 
susţinuţi să urmeze cursurile 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

liceale şi să nu abandoneze 
şcoala din lipsa banilor de 
transport şi cazare, este nevoie 
sa le fie asigurata cazarea in 
campusul liceului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

427. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 
149 mii lei pentru reabilitarea 
Grădiniţei cu program prelungit 
Feteşti în municipiul Feteşti, 
judeţul Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
:Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru ca mamele să se poată 
reîntoarce la muncă, iar copii 
să fie în siguranţă este nevoie 
de existenţa unor astfel de 
grădiniţe, reabilitate şi cu toate 
dotările. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

428. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Se propune alocarea sumei de 
350 mii lei pentru reabilitarea 
corp grădiniţă, sala de mese în 

Pentru ca mamele să se poată 
reîntoarce la muncă, iar copii 
să fie în siguranţă este nevoie 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

oraşul Tandarei judeţul Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

de existenţa unor astfel de 
grădiniţe, reabilitate şi cu toate 
dotările. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

429. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru grup sanitar 
şcoala I – VIII în comuna Grindu 
judeţul Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru sănătatea elevilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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430. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 50 mii lei destinată unor 
lucrări de împrejmuire a Şcolii cu 
clasele I-IV din satul Patru Fraţi, 
pentru  Primăria Comunei 
Adâncata, judeţul Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară începerii 
lucrărilor de împrejmuire cu 
gard a Şcolii. Gardul existent 
se află într-un stadiu avansat 
de degradare şi pe alocuri 
lipseşte. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

431. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 20 mii lei destinată izolării 
termice a clădirii Şcolii din Satul 
Malu Roşu, pentru Primăria 
Comunei Armăşeşti, judeţul 
Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară pentru 
înlocuirea ferestrelor clasice cu 
unele termoizolante. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 

432. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 100 mii lei pentru punerea în 
funcţiune a sistemului de 
încălzire centrală la Şcoala “ 
Roman Ialomiţeanul” Axintele, 
clădirea cu clasele I-VIII pentru 
Primăria Comunei Axintele, 
judeţul Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
modernizarea sistemului de 
încălzire a claselor de studiu 
,care va duce la micşorarea 
cheltuielilor de încălzire şi la 
creşterea confortului pentru 
elevi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

433. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 50 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare termică la Localul 
Frumuşica al Şcolii “Roman 
Ialomiţeanul” Axintele, pentru 
Primăria Comunei Axintele, 

Suma este necesară executării 
unor lucrări urgente de 
termoizolaţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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judeţul Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

434. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 300 mii lei pentru reabilitarea 
termică la Structura Horia a Şcolii 
“Roman Ialomiţeanul” Axintele, 
pentru Primăria Comunei 
Axintele, judeţul Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară 
achiziţionării unei centrale 
termice. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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435. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 50 mii lei pentru construcţia 
grupului sanitar la Grădiniţa 
Axintele, pentru Primăria 
Comunei Axintele, judeţul 
Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară deoarece 
Grădiniţa nu dispune de un 
grup sanitar conform. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

436. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 50 mii pentru construcţia 
grupului sanitar la Grădiniţa 
Brătia, pentru Primăria Comunei 
Axintele, judeţul Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Suma este necesară deoarece 
Grădiniţa nu dispune de un 
grup sanitar conform. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 

437. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 50 mii lei , destinată 
continuării lucrărilor de reabilitare 
la clădirile Şcolii Gimnaziale 
Bărbuleşti, pentru Primăria 
Comunei Bărbuleşti, judeţul 
Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor Şcolii 
Gimnaziale Bărbuleşti, pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

438. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 300 mii lei, destinată 
reabilitării clădirilor Grădiniţei, 
pentru Primăria Comunei 
Bărbuleşti, judeţul Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Suma este necesară deoarece 
clădirea se află într-un stadiu 
avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

439. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 100 mii lei destinată 
continuării lucrărilor de reabilitare 
la Şcoala cu clasele I-VIII 
Bărcăneşti, pentru Primăria 
Comunei Bărcăneşti, judeţul 
Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii cu clasele I-
VIII din satul Bărcăneşti pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

440. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 30 mii lei,destinată continuării 
lucrărilor de reabilitare la Şcoala 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii cu clasele I-
VIII din satul Borăneşti pentru  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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publice cu clasele I-VIII  Borăneşti, 
pentru  Primăria Comunei 
Borăneşti, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

441. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 30 mii lei destinată reabilitării 
Şcolii cu clasele I-VIII Pătrimea 
Cosereni, pentru Primăria 
Comunei Cosereni, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii cu clasele I-
VIII din satul Pătrimea pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

442. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 40 mii lei destinată reabilitării 
Grădiniţei cu program normal 
Pătrimea Cosereni, pentru 
Primăria Comunei Cosereni, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare la Grădiniţa cu 
program normal din satul 
Pătrimea pentru  crearea 
condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

443. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 50 mii lei, destinată 
construcţiei unui grup sanitar la 
Şcoala Gimnaziala Dridu, corpul 
cu clase I-IV, pentru Primăria 
Comunei Dridu, judeţul Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Suma este necesară deoarece 
corpul de clădire nu dispune de 
un grup sanitar conform. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 237 -

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

444. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 40 mii lei, destinată reabilitării 
Şcolii Gimnaziale Dridu, pentru 
Primăria Comunei Dridu, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii cu clasele I-
VIII din satul Sărindaru pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

445. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 500 mii lei,destinată refacerii 
acoperişului la clădirea Liceului 
Tehnologic Fierbinţi Târg,pentru 

Suma este necesară pentru  
reparaţia urgentă a 
acoperişului clădirii care se află 
într-un stadiu avansat de 
degradare. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Primăria Oraşului Fierbinţi, 
judeţul Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

446. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 500 mii lei,destinată lucrărilor 
de reabilitare interioară la Liceul 
Tehnologic Fierbinţi Târg, Pentru 
Primăria Oraşului Fierbinţi, 
judeţul Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
înlocuirea uşilor şi a ferestrelor 
care sunt uzate fizic şi moral, şi 
pentru amenajarea unui grup 
sanitar. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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447. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 100  mii lei , destinată 
raparaţiilor la centrala termică a 
sălii de sport din cadrul  Liceului 
Tehnologic Fierbinţi Târg, pentru  
Primăria Oraşului Fierbinţi, 
judeţul Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea deoarece 
în momentul de faţa, în sala de 
sport nu se pot  ţine orele de 
educaţie fizică   din cauza 
frigului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

448. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 300 mii lei, destinată 
reabilitării termice a clădirilor 
Şcolilor mici din cadrul Liceului 
Tehnologic Fierbinţi Târg, pentru 
Primăria Oraşului Fierbinţi, 
judeţul Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Suma este necesară efectuării  
lucrărilor de termoizolaţii la 
corpurile de clădiri în  care îşi 
desfăşoară activitatea clasele 
I-IV şi respectiv V-VIII. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

exerciţiului bugetar 
 

449. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 100 mii lei, destinată 
reabilitării Grădiniţei Fierbinţi 
Târg , pentru Primăria Oraşului 
Fierbinţi, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară  efectuării 
lucrărilor de reabilitare a 
Grădiniţei Fierbinţi Târg pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

450. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 150 mii lei,având ca destinaţie 
infiinţarea unui atelier mecanic în 
cadrul  Liceului Tehnologic 
Fierbinţi Târg, pentru Primăria 
Oraşului Fierbinţi, judeţul Ialomiţa

Suma este necesară pentru 
amenajarea şi dotarea unui 
atelier mecanic aparţinând  
Liceului Tehnologic Fierbinţi 
Târg,ce este util celor doua 
clase  cu profil mecanic. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

451. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 800 mii lei, având ca 
destinaţie finalizarea lucrărilor la 
proiectul “SAM”, pentru  Primăria 
Oraşului Fierbinţi, judeţul Ialomiţa
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară finalizării 
lucrărilor executate în procent 
de 60%.Neînceperea urgentă a 
lucrărilor conduce inevitabil la 
deteriorarea  a ceea ce s-a 
construit până în prezent. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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452. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 40 mii lei, destinată continuării 
lucrărilor de reabilitare a clădirilor 
Şcolii Gimnaziale “Barbu 
Catargiu” Maia, pentru Primăria 
Comunei Maia. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor 
aparţinând Şcolii Gimnaziale 
“Barbu Catargiu” Maia, pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

453. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 300 mii lei, destinată 
reparaţiilor la acoperişul Şcolii 
Generale Moldoveni,pentru 
Primăria Comunei Moldoveni, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Suma este necesară începerii 
cât mai rapide a reparaţiilor la 
acoperişul clădirii Şcolii 
generale. Acesta se află în 
stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 243 -

Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

exerciţiului bugetar 
 

454. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune  suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma  
de 50 mii lei, destinată 
reparaţiilor necesare la Şcoli şi 
Grădiniţă, pentru Primăria 
Comunei Moviliţa, judeţul 
Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

455. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 250 mii lei, destinată 
reabilitării Grădiniţei , pentru 
Primăria Comunei Roşiori, 
judeţul Ialomiţa 
 

Suma este necesară  efectuării  
lucrărilor de reabilitare la 
Grădiniţa din comuna Roşiori, 
pentru  crearea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
procesului educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

456. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 150 mii lei, destinată 
reabilitării Şcolii Gimnaziale 
Răduleşti, pentru Primăria 
Comunei Răduleşti, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare la clădirile Şcolii 
Gimnaziale Răduleşti, pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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457. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 40 mii lei, destinată reabilitării 
Grădiniţei cu Program Prelungit 
NR. 2“Rază de Soare” Urziceni, 
pentru Primăria Municipiului 
Urziceni, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor Grădiniţei  
cu Program Prelungit  NR. 
2“Raza de Soare” din Urziceni, 
pentru  crearea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
procesului educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

458. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 40 mii lei , destinată  
reabilitării  clădirilor Şcolii 
Gimnaziale Ion Heliade 
Rădulescu, pentru Primăria 
Municipiului Urziceni, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor 
aparţinând Şcolii Gimnaziale 
Ion Heliade Rădulescu, pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

exerciţiului bugetar 
 

459. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 40 mii lei , destinată  
reabilitării  clădirilor Clubului 
Elevilor şi Preşcolarilor Urziceni, 
pentru Primăria Municipiului 
Urziceni, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor 
aparţinând Clubului Elevilor şi 
Preşcolarilor Urziceni, pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

460. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 40 mii lei , destinată  
reabilitării  clădirilor Şcolii cu 
Clasele I-VIII NR.3 , pentru 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor 
aparţinând Şcolii cu Clasele I-
VIII NR.3, pentru  crearea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Primăria Municipiului Urziceni, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

461. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 60 mii lei , destinată  
reabilitării  clădirilor Liceului 
Tehnologic “Sfânta Ecaterina” , 
pentru Primăria Municipiului 
Urziceni, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor  
aparţinând Liceului Tehnologic 
“Sfânta Ecaterina”, pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

462. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 50 mii lei , destinată  
reabilitării  clădirilor Şcolii 
Gimnaziale Alexandru 
Odobescu, pentru Primăria 
Municipiului Urziceni, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor 
aparţinând Şcolii Gimnaziale 
Alexandru Odobescu, pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

463. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 60 mii lei, destinată  reabilitării  
clădirilor Grupului Şcolar Agricol 
Urziceni, pentru Primăria 
Municipiului Urziceni, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor 
aparţinând  Grupului Şcolar 
Agricol Urziceni, pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

464. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 60 mii lei , destinată  
reabilitării  clădirilor Colegiului 
Naţional “Grigore Moisil” 
Urziceni, pentru Primăria 
Municipiului Urziceni, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor 
aparţinând  Colegiului Naţional 
“Grigore Moisil “ Urziceni, 
pentru  crearea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
procesului educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

465. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

de 150 mii lei, destinată 
reabilitării clădirilor Şcolii 
Gimnaziale Sineşti, pentru 
Primăria Comunei Sineşti, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

reabilitare a clădirilor Şcolii 
Gimnaziale Sineşti, pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

466. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzuta se alocă 
suma de 1037 mii lei pentru 
reabilitarea Scolii generale nr.1 
Leordina, corp B, jud. Maramureş
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuarea obiectivului, 
lucrările efectuate şi neachitate 
reprezintă 738 mii lei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

467. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 900 mii lei 
pentru reabilitarea Scolii 
generale nr.1 Leordina, corp A, 
jud. Maramureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea lucrărilor de reparaţii 
capitale corp A, dotare cu uşi şi 
geamuri termopane 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

468. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Se aloca suma de 1000 mii lei 
pentru construcţie şcoala pentru 
clasele I-VIII în localitatea 
Repedea, jud. Maramureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Clădirea actuală are doar 4 săli 
de clase şi există pericol 
iminent de prăbuşire.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

469. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 316 mii lei pentru 
reabilitarea Şcolii din satul 
Chechiş, comuna Dumbrăviţa, 
judeţul Maramureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

470. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 487 mii lei pentru 
proiectul de extindere al Şcolii 
din sat Unguraş, comuna 
Dumbrăviţa, judeţul Maramureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Obiectiv de investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

471. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 500 mii lei pentru 
Reabilitare modernizare şi utilare 
Şcoala cu clasele I-IV Fânaţe, 
comuna Coaş, jud. Maramureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

472. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 500 mii lei pentru 
Reabilitare şi renovare Şcoala 
Fînaţe, comuna Cerneşti, jud. 
Maramureş. 

Obiectiv de investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

473. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 312 mii lei pentru 
Reabilitare Şcoala cu clasele V-
VIII comuna Grosi, jud. 
Maramureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

474. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 300 mii lei pentru 

Obiectiv de investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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lucrările de Extindere Grădiniţe 
Berchez şi Berchezoaia, comuna 
Remetea Chioarului, jud. 
Maramureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

475. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 400 mii lei pentru 
plata datorie chirie grădiniţă 
retrocedată Săcălăşeni – Legea 
nr. 10, jud. Maramureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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476. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 614 mii lei pentru 
Reabilitare şi modernizare 
Şcoala Generală Săcălăşeni, jud. 
Maramureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

477. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 832 mii lei pentru 
Continuare reabilitate şi 
modernizare Şcoala I-VIII 
Săcălăşeni, jud. Maramureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Obiectiv de investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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din Camera Deputaţilor şi Senat neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

478. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 439 mii lei pentru 
Extindere, reabilitare şi 
modernizare Şcoală sat Culcea, 
jud. Maramureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

479. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
cu suma de 629 mii lei pentru 
Extindere, reabilitate şi 
modernizare şcoală sat Coruia, 
jud. Maramureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 

Obiectiv de investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

480. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educatei 
cu suma de 2300 mii lei pentru 
Construire Şcoală cu Cls. I-VIII 
Nistru, oraş Tăuţii Măgherăuş, 
jud. Maramureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

481. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 780 mii lei prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investiţii denumit Reabilitare 
şcoală generală, în localitatea 
Danes, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Obiectivul necesită reabilitare 
de urgenţă. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

482. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 1,124 mii lei 
pentru construcţia unei şcoli noi, 
cu 10 clase în localitatea 
Cheţani, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

483. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 25 mii pentru 
reabilitarea şcolilor din localităţile 
Deaj şi Mica, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Obiectivele necesită reabilitare 
de urgenţă. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

484. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 700 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
modernizare grădiniţă cu 
program prelungit în localitatea 
Saschiz, judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru crearea de condiţii 
decente pentru educarea 
copiilor din localitate. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

485. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –

Se alocă suma de 860 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Construcţie grădiniţă în 
localitatea Abus, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

486. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 550 mii lei, 
prin introducerea unui nou  
obiectiv de investiţii denumit 
Extindere şi modernizare şcoală 
în localitatea Viişoara, judeţul 
Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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487. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 920 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Construcţie şcoală nouă şi 
grădiniţa în localitatea Ormenis, 
judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

488. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 1500 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare şcoală în localitatea 
Coroisamartin, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

489. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 150 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare şcoală generală în 
localitatea Cuci, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

490. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 3.800 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Construcţie şcoală gen cls I-VIII 
în localitatea Bagaciu, judeţul 
Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

491. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 100 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare şcoală în 
localitatea Tigmandru, judeţul 
Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

492. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 600 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Finalizare extindere clădire 
şcoală în localitatea Ogra, judeţul 
Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

493. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 15 mii lei, prin 
introducerea unui nou obiectiv 
denumit Concurs naţional de 
educaţie ecologică “Pământul e 
casa noastră”, ed IX-a- 
Sighişoara, jud. Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar.. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

494. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 

Se alocă suma de 20 mii lei, prin 
introducerea unui nou obiectiv 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

denumit Concurs naţional de 
dans modern, ediţia a VIII-a- 
Sighişoara, jud. Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia este clar formulat. Din 
cuprinsul acestuia nu reiese 
dacă suma propusă a fi 
alocată este destinată unei 
activităţi finanţate de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

495. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 20 mii lei, prin 
introducerea unui nou obiectiv 
denumit Concurs naţional de 
teatru medieval, ed a VIII-a 
Sighişoara, jud. Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat. Din 
cuprinsul acestuia nu reiese 
dacă suma propusă a fi 
alocată este destinată unei 
activităţi finanţate de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
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va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

496. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 900 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Finalizare grădiniţă în localitatea 
Iernut, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

497. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 1.500 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare internat grup şcolar în 
localitatea Iernut, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

498. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 40 mii lei, prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investiţii denumit Încălzire 
Centrală Şcoala Generală Şaeş 
în localitatea Apold, judeţul 
Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

499. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 350 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare Şcoala Generală 
Pogăceaua, judeţul Mureş.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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500. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 250 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare Şcoala Generală 
Văleni, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

501. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 1000 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare Şcoli Şăulia, judeţul 
Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

502. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –

Se alocă suma de 50 mii lei, prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investiţii denumit Reparaţii şi 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

igienizări la cele 2 Şcoli Generale 
în satul Breaza, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

503. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 100 mii lei,  
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Grup sanitar la Şcoala Generală 
cu clasele 5-8 Zau de Cîmpie, 
judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

504. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 3000 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Construcţie grădiniţa Valea 
Sînpetrului, judeţul Mureş. 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

505. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 400 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Extindere Şcoala Generală 
Sînpetru, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

506. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 100 mii lei prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investiţii denumit Introducere apă 
şi canalizare în Şcoala din satul 
Dâmbu, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

507. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 371 mii lei 
pentru reabilitare şi extindere 
grădiniţă în comuna Răstoliţa, 
Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

508. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 2000 mii lei 
pentru reabilitare şi utilităţi pentru 
4 şcoli şi 3 grădiniţe, comuna 
Iclănzel, Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

509. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 80 mii lei 
pentru reabilitare grup sanitar 
şcoala generală Ţigmandru, 
localitatea Nadeş, Judeţul Mureş.
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

510. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 206 mii lei 
pentru  reabilitare şcoala 
generală Solovăstru, Judeţul 
Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

511. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –

Se alocă suma de 250 mii lei 
pentru construcţia unui grup 
sanitar la şcoala generală de 8 

Şcoala generală Valea Larga, 
este foarte vechi, se află în 
curtea şcolii şi este necesara 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

ani de la Valea Largă, Judeţul 
Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

construcţia unui grup sanitar 
nou, acest lucru fiind posibil 
doar cu finanţare din partea 
statului. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

512. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 125 mii lei 
pentru construcţia unui grup 
sanitar la şcoala generală Zău de 
Câmpie, Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Construcţie începută în 2008. 
Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

513. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 465 mii lei 
pentru extindere grădiniţă cu 
program normal Şcoala generală 
Ogra, comuna Solovăstru, 
Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

514. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 403 mii lei 
pentru reabilitare şi extindere 
şcoala generală Jabelniţa, 
comuna Solovăstru, Judeţul 
Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

515. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 316 mii lei 
pentru extindere Şcoala 
Generală, Gurghiu, Judeţul 
Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

516. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 172 mii lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
Şcoala Generală, Cucerdea, 
Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea reabilitării de 
urgenţă. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

517. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 108 mii lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
Şcoala Generală, Şeulia de 
Mureş, comuna Cucerdea, 
Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Stadiu avansat de degradare si 
necesită reabilitare de urgenţă. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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518. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 554 mii lei 
pentru reabilitare internat Şcoala 
Generală Sălcud în oraşul Iernut, 
Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Stadiu avansat de degradare si 
necesită reabilitare de urgenţă. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

519. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 82 mii lei 
pentru cumpărare imobil 
Grădiniţa Saes, localitatea Apold, 
Judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

520. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 173 mii lei 
pentru cumpărare imobil Şcoala 
şi Cămin Cultural Saes, 
localitatea Apold, Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

521. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 98 mii lei 
pentru cumpărare imobil Şcoala 
şi Grădiniţă Vulcan, localitatea 
Apold, Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

522. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 9270 mii lei 
pentru construire grădiniţă cu 
program prelungit, localitate 
Sovata, Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

523. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 1000 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala 
Generală Mărăşeşti, în localitate 
Band, Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

524. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala 
Generală Fanatele Madarasului, 
în localitate Band, Judeţul Mureş.
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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525. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala 
Generală Oroiu, în localitate 
Band, Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

526. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala 
Generală Petea, în localitate 
Band, Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Stadiu avansat de degradare si 
necesită reabilitare de urgenţă. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

527. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala 
Generală Valea Mare, în 
localitate Band, Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 

Stadiu avansat de degradare si 
necesită reabilitare de urgenţă. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

528. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala 
Generală Valea Rece, în 
localitate Band, Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Stadiu avansat de degradare si 
necesită reabilitare de urgenţă. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

529. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 315.742 lei 
pentru 
Extindere Şcoală Generală 
Gurghiu, Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 

Lucrare începută în 2007 din 
fonduri guvernamentale, 
realizată în proporţie de 70% şi 
sistată din lipsă de finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

530. Anexa nr. 3/25 40/16 
Anexă nouă la bugetul 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 1700 mii lei 
necesară funcţionării Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din 
România.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru susţinerea activităţii 
AOSR. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului având în 
vedere faptul că nu există 
bază legală pentru acordarea 
de fonduri de la bugetul de 
stat. Astfel, potrivit OUG nr. 
79/2010 pentru modificarea 
unor acte normative din 
domeniul cercetării, Academia 
Oamenilor de Ştiinţă din 
România este finanţată 
integral din venituri proprii. 

531. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Reabilitarea Scolii cu clasele I-
VIII sat Heci, com Lespezi. jud. 
Iaşi valoare – 126,380 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

532. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Reabilitare Grădiniţa cu program 
normal nr.1 sat Cristesti, com. 
Cristeşti, jud. Iaşi – 900 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

533. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Şcoala cu clasele I-VIII sat 
Humosu com. Siretel,  jud. Iaşi – 
300,240 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

534. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Reabilitare Grup Sanitar Şcoala 
Generală cu clasele I-VIII sat 
Hartoape, com. Vanatori, jud. Iaşi 
– 163,030 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

535. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Reabilitare clădire Grup şcolar 
sat Vlădeni, com. Vlădeni, jud. 
Iaşi – 1.353, 864 mii lei 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

536. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Reabilitare Şcoala cu clasele I-
VIII, sat Crivesti, com Vănători - 
48,350 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

537. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Realizarea investiţiei Şcoala cu 
clasele I- VIII sat Sticlaria,  com. 
Scobinţi, jud. Iaşi –  354 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

538. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Realizare investiţie Grădiniţa cu 
program prelungit nr.2 Pascani, 
jud Iaşi – 1.305 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

539. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Lucrări Şcoala Generala cu 
clasele I-VIII sat Parcovaci, 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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comuna Harlau, jud.Iasi – 112 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

540. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Lucrări Grădiniţa cu program 
normal nr.2 com. Motca, jud Iaşi - 
1.014 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată . 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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541. Anexa 3/25 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Şcoala cu clasele I-VIII 
Ciohorani, jud. Iaşi –124,740 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

542. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Lucrări Şcoala de Arte şi Meserii 
Miroslovesti, jud. Iaşi – 345,940 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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din Camera Deputaţilor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

543. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Grădiniţa cu Program Normal 
Tatarusi jud. Iaşi - 499,270 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

544. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Reabilitare Grădiniţa cu program 
normal, com. Miroslovesti  jud. 
Iaşi – 900 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

545. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Reabilitare Şcoala cu clasele I-
VIII Gastesti Pascani, jud. Iaşi – 
497,858 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

546. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Şcoala Generală clasele I- VIII 
sat Borsa com. Vlădeni valoare - 
27.622 lei  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

547. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Reabilitare Grădiniţa sat 
Pietrosu, com. Tatarusi, jud. Iaşi 
– 498, 040 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

548. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Şcoala cu clasele I-VIII Blagesti 
Pascani, jud. Iaşi – 96 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

549. Anexa 3/25 
Ministerului Educaţiei Naţionale 

Reabilitare Grădiniţa cu program 
normal sat Gastesti, jud. Iaşi 
valoare – 196 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

550. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Reabilitare Colegiul Tehnic de 
cai ferate Unirea , jud. Iaşi – 51,3 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

551. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Reabilitare Liceul Economic 
Nicolae Iorga, Pascani jud Iaşi -  
11.8 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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552. Anexa 3/25 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Reabilitare Şcoala Generală 
Iordachi Cantacuzino, Pascani, 
jud Iaşi, valoare 12,9 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

553. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Reabilitare Grădiniţa cu program 
normal Bereslogi, jud. Iaşi - 66,5 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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din Camera Deputaţilor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

554. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Reabilitare Şcoala cu clasele I-
VIII Heci, comuna Lespezi, jud. 
Iaşi - 50,5 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

555. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Reabilitare Şcoala Arte şi Meserii 
comuna  Plugari, jud. Iaşi - 218 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

556. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Finalizare lucrări Şcoala cu 
clasele I-VIII  comuna Borosoaia, 
jud. Iaşi – 786 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

557. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Reabilitare Şcoala cu clasele I- 
VIII sat  Contesti, com Valea 
Seaca, jud Iaşi – 320 mii lei 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

558. Anexa 3/25 
Ministerului Educaţiei Naţionale 

Construcţie Sala de sport sat 
Crivesti, com Vanatori, jud Iaşi, 
valoare 1000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

559. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Reabilitare Grădiniţa cu program 
normal comuna Gastesti, jud. Iaşi 
– 196 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

560. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

1. Reabilitare şi reparaţii capitale 
pentru 27 unităţi de învăţământ 
din Municipiul Iaşi - 46.831, 37 
mii lei  
2.Constructia a 5 noi corpuri de 
clădire pentru grădiniţe - 10.200 
mii lei 
3. Reabilitarea termica a 60 de 
unităţi şcolare - 67.450 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

561. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Burse acordate elevilor valoare 
2.300 mii lei 

Este absolut necesara plata 
acestor burse pentru elevi. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

562. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Capitolul 5001 ; Grupa 51 ; 
Articolul 2 ; Aliniatul 15; 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru reabilitare, modernizare şi 
dotare cămin cultural în com. 
Rachiteni, jud. Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
şiDeputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Finalizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: bugetul 
MEN 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 300 -

 
563. Anexa 3/25 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Capitolul 5001 ; Grupa 51 ; 
Articolul 02 ; Aliniatul 15, 
Programul de construire a 
aşezămintelor culturale 

Alocarea sumei de 1.200 mii lei 
pentru reparaţii capitale şcoala 
Madarjesti şi construire grădiniţa 
în com. Baltati, jud. Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Finalizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: bugetul 
MEN 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, pe de o 
parte se face referire la 
Programul de construire a 
aşezămintelor culturale – 
program finanţat potrivit OUG 
nr. 118/2006 de catre 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, iar pe de altă parte se 
propune alocarea de sume 
pentru unităţi şcolare.  
 
 

564. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Capitolul 5001 ; Grupa 51 ; 
Articolul 02 ; Aliniatul 15 
Programul de construire a 
aşezămintelor culturale 

Alocarea sumei de 1.940 mii lei 
pentru reparaţii capitale şcoala 
Baltati, com. Baltati, jud. Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Finalizarea obiectivului de 
investitii. 
Sursa de finanţare: bugetul 
MEN 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, pe de o 
parte se face referire la 
Programul de construire a 
aşezămintelor culturale – 
program finanţat potrivit OUG 
nr. 118/2006 de catre 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, iar pe de altă parte se 
propune alocarea de sume 
pentru unităţi şcolare.  
 
 

565. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 1.400 mii lei 
pentru modernizarea si 

Finalizarea obiectivului de 
investitii. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Capitolul 5001 ; Grupa 51 ; 
Articolul 2 ; Aliniatul 15. 
Programul de construire a 
aşezămintelor culturale 

extinderea grădiniţei Sarca din 
com. Baltati , jud. Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: bugetul 
MEN 

este clar formulat, pe de o 
parte se face referire la 
Programul de construire a 
aşezămintelor culturale – 
program finanţat potrivit OUG 
nr. 118/2006 de catre 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, iar pe de altă parte se 
propune alocarea de sume 
pentru unităţi şcolare.  
 
 

566. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Capitolul 5001 ; Grupa 51 ; 
Articolul 2 ; Aliniatul 15. 
Programul de construire a 
aşezămintelor culturale 

Alocarea sumei de 2.666 mii lei 
pentru construire sala de sport în 
com. Erbiceni, jud. Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, pe de o 
parte se face referire la 
Programul de construire a 
aşezămintelor culturale – 
program finanţat potrivit OUG 
nr. 118/2006 de catre 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, iar pe de altă parte se 
propune alocarea de sume 
pentru unităţi şcolare.  
 
 

567. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unităţile de învăţământ 
preuniversitar: Reabilitare, 
modernizare si igienizare Şcoala 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţilor din incinta unităţilor 
şcolare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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„Ion Simionescu” din Iaşi - suma 
de 100 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Guvernului să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

568. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Capitol 5001, Grupa 71, Titlul 
XII – Active nefinanciare Art. 03 
– Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „ Reparaţii capitale 
imobil din strada Cuza Vodă, nr. 
29 - sediul Filarmonicii Iaşi a 
Universităţii de Arte „George 
Enescu”, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Acest edificiu se află într-o 
stare avansată de degradare şi 
necesită reparaţii capitale 
urgente. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea 
întrucât cheltuielile pentru 
reparaţiile capitale se 
încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte 
cheltuieli de investiţii”, 
categoria „e) alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
Totodată, sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi luată în 
considerare având în vedere 
faptul că sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetele 
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ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce revin 
acestor instituţii în  anul  2013. 
 

569. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru cheltuieli materiale la 
şcolile din comuna Andrieşeni, 
judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
 Sursa de finanţare: 
Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile 
aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat se face din bugetele 
locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale de 
care aparţin. 
 

570. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 200 mii lei 
pentru renovarea Grădiniţei cu 
program normal în Oraşul 
Hârlău, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

conditii normale a activităţilor 
specifice. 
 

571. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 400 mii lei 
pentru refacerea acoperişului la 
Grădiniţa cu program normal din 
comuna Scobinţi, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
specifice. 
 

572. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 400 mii lei 
pentru refacerea acoperişului la 
şcoala din localitatea Borşa, 
comuna Vlădeni, judeţul Iaşi.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
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Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

specifice. 
 

573. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 900 mii lei 
pentru reabilitarea termică a 
unităţilor de învăţământ din 
comuna Vânători, Judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
specifice. 
 

574. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului anexa nr.03/25/02/cap 
6501, grupa /titlul 71, art. 01 şi 
03, cu suma de 1.970 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor sediului nou al 
Grădiniţei cu program normal din 
oraşul Hîrlău, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

575. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Şcolii 
generale Pîrcovaci, oraş Hîrlău, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului şi creşterea 
deficitului bugetar cu 0,50 % 
din PIB 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuielilor  de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate 
realiza pe bază de hotărâre a 
Guvernului promovată de 
către acest minister. În ceea 
ce priveşte propunerea de 
majorare a deficitului bugetar 
aceasta nu poate fi acceptată 
întrucât contravine Tratatului 
privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
 

576. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 300 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de extindere a 
Grădiniţei cu program prelungit 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 307 -

activelor fixe din oraşul Hîrlău, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

577. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 180 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Şcolii 
generale „Petru Rareş”, comuna 
Hîrlău, judeţul Iaşi  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

578. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii lei 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
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Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare a 
Liceului Hîrlău, oraş Hîrlău, 
judeţul Iaşi  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

579. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 200 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a 
Grădiniţei din comuna Pîrcovaci, 
judeţul Iaşi  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
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din Camera Deputaţilor 
580. Anexa 3/25 

Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.400 mii 
lei pentru continuarea şi 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
a Grădiniţei din comuna Vlădeni, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

581. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 513 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Şcolii cu 
clasele I-VIII Borşa, comuna 
Vlădeni, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
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ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

582. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1000 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor la internatul şi cantina 
şcolară Grup Şcolar Vlădeni, 
comuna Vlădeni, judeţul Iaşi  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

583. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a 
Grădiniţei din satul Hîrtoape II, 
comuna Vânători, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

584. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 250 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Şcolii de 
arte şi meserii Vânători, comuna 
Vânători, judeţul Iaşi  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

585. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 300 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Şcolii 
generale cu clasele I – VIII 
Hîrtoape, comuna Vânători, 
judeţul Iaşi 
 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

activităţilor specifice. 
 

586. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Şcolii 
generale cu clasele I – VIII 
Criveşti, comuna Vînători, judeţul 
Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

587. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 615 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

lucrărilor de reabilitare a 
Grădiniţei Sticlăria, comuna 
Scobinţi, judeţul Iaşi  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

588. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.000 mii 
lei pentru continuarea şi 
finalizarea lucrărilor de reparaţii 
capitale la Şcoala Generală 
Clasele I-VIII Scobinţi, comun 
Scobinţi, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
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din Camera Deputaţilor 
589. Anexa 3/25 

Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 350 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala Generală Scobinţi I, 
comuna Scobinţi, judeţul Iaşi  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

590. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 650 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala Generală clasele I-VIII 
Zagavia, comuna Scobinţi, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

591. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 600 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala Generală clasele I-VIII 
Bădeni, comuna Scobinţi, judeţul 
Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

592. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 600 mii lei 
pentru construcţia Grădiniţei 
Sticlăria Rediu, comuna Scobinţi, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

 

593. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 800 mii lei 
pentru construcţia Grădiniţei 
Scobinţi, comuna Scobinţi, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

594. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.200 mii 
lei pentru construcţia Şcolii 
Generale Clasele I-IV, Sticlăria II 
Rediu, comuna Scobinţi, judeţul 
Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

activităţilor specifice. 
 

595. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.200 mii 
lei pentru construcţia Şcolii 
Generale Clasele I-IV Scobinţi II, 
judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

596. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 350 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale a 
Şcolii de Arte şi Meserii „Gh. 
Ciobanu (corp grădiniţă) comuna 
Adrieşeni, judeţul Iaşi 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii a ordonatorilor 
principali de credite pe anul 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

2013. in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

597. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 350 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala de Arte şi Meserii „Gh. 
Ciobanu” Andrieşeni, comuna 
Andrieşeni, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

598. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 250 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
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Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Şcoala de Arte şi Meserii „Gh. 
Ciobanu” Glăvăneşti, comuna 
Andrieşeni, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
. 
 

599. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 150 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala de Arte şi Meserii „Gh. 
Ciobanu” Buhăieni, comuna 
Andrieşeni, judeţul Iaşi  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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600. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii lei 
pentru construcţia Şcolii 
Generale Clasele I –VIII Spineni, 
comuna Andrieşeni, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 
 
 
 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

601. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 150 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrării la Grădiniţa Şipote, 
comuna Şipote, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

602. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 300 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale a 
Grădiniţei Hălceni, comuna 
Şipote, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

603. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 250 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor la 
Şcoala Iazu Vechi, comuna 
Şipote, judeţul Iaşi  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

604. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 175 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor la 
Şcoala cu clasele I-VIII Iazu Nou, 
comuna Şipote, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

605. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 480 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare la Şcoala de Arte şi 
Meserii Şipote, comuna Şipote, 
judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

606. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare la Şcoala cu clasele I-
IV Chişcăneni, comuna Şipote, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

607. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare la Şcoala Hălceni, 
comuna Şipote, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

608. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii cu clasele I-IV 
Iazu Vechi, comuna Şipote, 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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activelor fixe judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Guvernului Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

609. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.000 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţii capitale la Şcoala de 
Arte şi Meserii Chişcăneni, 
comuna Şipote, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

610. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 985 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale cu 
extindere şi încălzire generală la 
Şcoala de Arte şi Meserii 
Fîntînele, comuna Fîntînele, 
judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

 

611. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 100 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala cu clasele I-VIII Spineni, 
comuna Fîntînele, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

612. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1250 mii lei 
pentru construcţia Grădiniţei cu 
program normal nr. 2, comuna 
Fîntînele judeţul Iaşi Sursa de 
finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
şi creşterea deficitului bugetar cu 
0,50 % din PIB. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

613. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 980 mii lei 
pentru construcţia Şcolii din satul 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
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01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Traian, comuna Bivolari, judeţul 
Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

614. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1000 mii lei 
pentru construcţia Şcolii din satul 
Buruieneşti, comuna Bivolari, 
judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

615. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 400 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii Trifeşti, 
corp V comuna Trifeşti, judeţul 
Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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din Camera Deputaţilor neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

616. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Cap 6501, grupa /titlul 71, art. 
01 – Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2300 mii lei 
pentru Şcoala nr. 2 şi grădiniţa 
Bogata, comuna Todireşti, 
executată şi neachitată. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

617. Anexa 3/25 
Ministerului Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 300 mii lei 
pentru reabilitarea grădiniţei din 
localitatea Boşteni, municipiul 
Paşcani, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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618. Anexa 3/25 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 300 mii lei 
pentru terminarea lucrărilor la 
şcoala Iarcani, comuna Tătăruşi, 
judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

619. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 300 mii lei 
pentru terminarea lucrărilor la 
grădiniţa Pietrosu, comuna 
Tătăruşi, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

620. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 400 mii lei 
la Şcoala de Arte şi Meserii din 
comuna Mirosloveşti, sat 
Mirosloveşti, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

621. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
grădiniţa din satul Moţea, 
comuna Moţea, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

622. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
grădiniţa din satul Cristeşti, 
comuna Cristeşti, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

623. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de de 400 mii 
lei pentru reabilitarea Şcolii 
Generale nr.3 din municipiul 
Paşcani, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

624. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 200 mii lei 
pentru terminarea lucrărilor la 
grădiniţa din satul Sodomeni, 
municipiul Paşcani, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

625. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 400 mii lei 
pentru reabilitarea lucrărilor la 
şcoala din satul Conţeşti, 
comuna Valea Seacă, judeţul 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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Iaşi. 
 Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

626. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1000 mii lei 
pentru extinderea cu 2 (două) 
săli de clasă, grupuri sanitare 
modern termosistem şi reparaţii 
capitale, la Şcoala clasele 1-8, 
sat Războieni, comuna Ion 
Neculce, judetul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

627. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 900 mii lei 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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pentru reparaţii capitale la 
cantina şi internatul Liceului „Ion 
Neculce”, oraş Targu Frumos, 
judetul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Guvernului este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

628. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 800 mii lei 
pentru reparaţii capitale la Şcoala 
cu clasele 1-8, sat Oboroceni, 
comuna Heleşteni, judetul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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629. Anexa 3/25 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 700 mii lei 
pentru reabilitarea şcolii cu 
clasele 1-8, satul Strunga, 
comuna Strunga, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

630. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 200 mii lei 
pentru consolidarea şi reabilitare 
şcolii cu clasele 1- 4 din comuna 
Cucuteni, sat Secăreşti, judeţul 
Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

631. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 600 mii lei 
pentru reabilitarea şcolii cu 
clasele 1 – 8 si construirea unui 
spaţiu sanitar cu apă şi căldură 
pentru 300 de elevi, sat 
Cozmeşti, comuna Stolniceni-
Prăjescu, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

632. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 400 mii lei 
pentru reabilitarea şcolii cu 
clasele 1-8 „G. Ibrăileanu”, oraş 
Târgu Frumos, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

633. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 600 mii lei 
pentru reabilitare si modernizare 
grădiniţa din sat Rediu, comuna 
Ruginoasa, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

634. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 700 mii lei 
pentru consolidarea şi 
reabilitarea grădiniţei sat Cotnari, 
comuna Cotnari, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

635. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 700 mii lei 
pentru consolidarea şi 
reabilitarea grădiniţei sat Cotnari, 
comuna Cotnari, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

636. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 1500 mii 
lei pentru extindere corp şcoală 
cu clasele 1 – 8, sat Cotnari, 
comuna Cotnari, judeţul Iaşi. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

637. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 400 mii lei 
pentru reabilitare şcoala generală 
cu clasele 1-8, sat Munteni, 
comuna Belceşti, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

638. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 46832 mii 

Reabilitarea şi reparaţiile 
capitale necesare a fi efectuate 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Cod obiectiv nou 
Fişa obiectivului de investiţii 
„Reabilitare şi reparaţii 
capitale pentru 27 unităţi de 
învăţământ din Municipiul 
Iaşi” 

lei pentru reabilitarea şi 
reparaţiile capitale pentru 27 de 
unităţi de învăţământ din 
Municipiul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

pentru 27 unităţi de învăţământ 
sunt foarte importante pentru 
dezvoltarea din punct de 
vedere educativ al Municipiului 
Iaşi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

639. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Cod obiectiv nou 
Fişa obiectivului de investiţii 
„Construcţia a 5 corpuri noi 
de clădire pentru grădiniţele 
P.P.4, P.N.16, P.P.14, P.P.6, 
P.P.1 în Municipiul Iaşi” 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 10200 mii 
lei pentru construirea unor noi 
corpuri de grădiniţe „P.P.4, 
P.N.16, P.P.14, P.P.6, P.P.1” în 
municipiul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Construcţia unor noi corpuri de 
grădiniţe este absolut necesară 
în condiţiile supraaglomerării, 
datorită numărului insuficient 
de grădiniţe comparativ cu 
numărul de preşcolari existent 
în Municipiul Iaşi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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640.  Anexa 3/25 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Cod obiectiv nou 
Fişa obiectivului de investiţii 
 „Reabilitare termică a 60 de 
unităţi şcolare din Municipiul 
Iaşi” 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 67450 mii 
lei pentru reabilitarea termică a 
60 de unităţi şcolare din 
Municipiul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

641. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu suma de 50 mii lei 
pentru reabilitarea Grădiniţei cu 
program prelungit nr. 16, str.  
Mitropoliei nr. 21, municipiul 
Sibiu, judeţul SIBIU 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Deputat PDL Raluca Turcan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
grădiniţa necesită reparaţii 
capitale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

642. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu suma de 50 mii lei 
pentru reabilitarea  Şcolii cu 
clasele I-VIII nr. 17 str.   Şoimului 
nr. 13, municipiul Sibiu, judeţul 
SIBIU. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Deputat PDL Raluca Turcan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
şcoala necesită reparaţii 
capitale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

643. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale,  cu suma de 50 mii lei 
pentru reabilitarea Grădiniţei cu 
program prelungit nr. 18, str.  Dr. 
Bagdazar nr. 10, municipiul 
Sibiu, judeţul SIBIU 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Raluca Turcan 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
grădiniţa necesită reparaţii 
capitale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

644. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu suma de 50 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii cu 
clasele I –VIII nr. 4 str.  
Spartacus nr. 4-6, municipiul 
Sibiu, judeţul SIBIU.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Deputat PDL Raluca Turcan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
şcoala necesită reparaţii 
capitale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

645. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu suma de 50 mii lei, 
pentru reabilitarea Şcolii cu 
clasele I –VIII nr. 8 str.   Lupeni 
nr. 50, municipiul Sibiu, judeţul 
SIBIU. 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
şcoala necesită reparaţii 
capitale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului ului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Raluca Turcan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

646. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu suma de 100 mii 
lei, pentru reabilitarea Grupului 
Şcolar de Construcţii şi 
Arhitectură „Carol I”, str. 
Pedagogilor, nr. 7, municipiul 
Sibiu, judeţul SIBIU 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Raluca Turcan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
şcoala necesită reparaţii  şi 
modernizare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

647. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale,  cu suma de 100 mii 
lei, pentru reabilitarea  Colegiului 
Tehnic  ”Independenţa”, str. 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
şcoala necesită reparaţii  şi 
modernizare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
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 Gladiolelor, nr. 2 municipiul Sibiu, 
judeţul SIBIU 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Raluca Turcan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

648. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu suma de 100 mii 
lei, pentru reabilitarea  Grupului 
Şcolar Henri Coandă, str. Henri 
Coandă nr. 51, municipiul Sibiu, 
judeţul SIBIU. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Raluca Turcan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
şcoala necesită reparaţii  şi 
modernizare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

649. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 

Se alocă suma de 1.000 mii lei 
pentru regularizarea, refacerea 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

îndiguirea şi întărirea de maluri 
pe râurile Clit şi Solca din 
comuna Arbore, judeţul Suceava.
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

650. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 900 mii lei 
pentru construirea unei grădiniţe 
în satul Mironu, com.Valea 
Moldovei, jud. Suceava 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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651. Anexa 3/25/02 – Ministerul 

Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 1.000 mii lei 
pentru asigurarea încălzirii şcolii 
generale din satul Manolea, 
com.Forăşti, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

652. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 1.000 mii lei 
pentru renovarea şcolii generale 
din satul Ruşi, com. Forăşti, jud. 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

653. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 1.000 mii lei 
pentru construirea unei grădiniţe 
în satul Mironu, com.Valea 
Moldovei, jud. Suceava 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

654. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 700 mii lei 
pentru reabilitarea clădirii şcolii 
generale din comuna Valea 
Moldovei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

655. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru reabilitarea clădirii şcolii 
generale din satul Mironu, com. 
Valea Moldovei, jud. Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

656. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 600 mii lei 
pentru reabilitarea clădirii şcolii 
generale din satul Dumbrăviţa, 
com. Valea Moldovei, jud. 
Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

657. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru reabilitarea clădirii şcolii 
generale din com. Rădăşeni, jud. 
Suceava  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

658. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 1.500 mii lei 
pentru renovarea clădirii şcolii 
generale nr.1 din com. Boroaia, 
jud. Suceava. 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

659. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1.200 mii 
lei pentru mansardare Şcoala cu 
clasele I-VIII nr. 8 Suceava, 
Municipiul Suceava, Judeţul 
Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reconsolidarea părţi superioare 
a şcolii, astfel încât aceasta să 
poată fi încadrată în 
standardele europene. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

660. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 

Se solicită admiterea acestui 
amendament care are ca scop 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Naţionale cu suma de 5.000 mii 
lei pentru reabilitare/amenajări 
exterioare şi sistematizare 
verticală campus Universitatea 
„Ştefan cel Mare” Suceava, 
Municipiul Suceava, Judeţul 
Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

reamenajarea aleilor pietonale, 
a parcărilor precum şi a 
spatiilor verzi, pentru  aducerea 
la standarde europene a 
întregului campus universitar. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

661. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 3.000 mii 
lei pentru reabilitare spaţii 
învăţământ corp A din 
Universitatea „Ştefan cel Mare” 
Suceava, Municipiul Suceava, 
Judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 

Universitatea Ştefan cel Mare 
din Suceava (USV) este una 
dintre cele mai dinamice 
universităţi din Europa de Est, 
oferind o educaţie universitară 
şi post-universitară la 
standarde de înaltă calitate cu 
un cost relativ scăzut. Se 
solicită admiterea acestui 
amendament pentru a reabilita 
spaţiile de învăţământ  conform 
condiţiilor europene. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

662. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 460 mii lei 
pentru consolidare tronson 
fundaţie scara F6 corp E din 
Universitatea „Ştefan cel Mare” 
Suceava, Municipiul Suceava, 
Judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru facilitarea 
accesului în corpul E al 
Universităţii “Ştefan cel Mare”, 
corp universitar cu un mare flux 
de studenţi. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

663. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru ca orele 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Naţionale cu suma de 4.000 mii 
lei pentru Colegiul de Artă 
„Ciprian Porumbescu”Suceava în 
vederea extinderii şi amenajării 
exterioare a Corpului A al clădirii. 
Obiectivele vizate de această 
suplimentare sunt : amenajarea 
unui corp S+P+1E, Municipiul 
Suceava, Judeţul Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

de curs care se desfăşoară în 
acest corp al Colegiului de Artă 
să se desfăşoare în condiţii 
bune şi de siguranţă pentru 
elevi. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

664. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 2.000 mii 
lei pentru Colegiul de Artă 
„Ciprian Porumbescu”Suceava în 
vederea reabilitării şi consolidării 
Corpului A şi subsolului, 
Municipiul Suceava, Judeţul 
Suceava. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 

Se solicită admiterea acestui 
amendament deoarece 
clădirea necesită de urgenţă 
lucrări de consolidare şi 
înlăturare a defectelor 
încadrate în clasa de risc 
seismic potrivit normelor 
tehnice actuale prin lucrări de 
drenaj şi restaurare a clădirii 
S+P aripa de vest. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

665. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 10.000 mii 
lei pentru Colegiul de Artă 
„Ciprian Porumbescu”Suceava în 
vederea consolidării şi amenajării 
exterioare a Corpului B prin: 
consolidarea terenului de sport, 
amenajarea unui corp de clădire 
P+E1+E2, Municipiul Suceava, 
Judeţul Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea acestui 
amendament deoarece zona 
unde este amenajat terenul de 
sport prezintă pericol de 
alunecare a terenului ceea ce 
înseamnă că elevii ar putea să 
se expună unor accidente dar 
şi pentru a oferi condiţii de 
igienă înainte şi după orele de 
educaţie fizică. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

666. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 200 mii lei 
pentru construcţia unei grădiniţe 
la şcoala nr. 1 ”George Tofan” 
din localitatea Bilca, comuna 
Bilca, judeţul Suceava 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
stadiul fizic de execuţie a 
investiţiei este de aproximativ 
60%, iar în lipsa alocării 
fondurilor guvernamentale, 
construcţia parţială se  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

degradează. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

667. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 250 mii lei 
pentru construcţia unei grădiniţe 
în localitatea Burla, comuna 
Burla, judeţul Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
stadiul fizic de execuţie a 
investiţiei este de aproximativ 
50%, iar investiţia a început cu 
mulţi ani în urmă. De 
asemenea, există şi datorii 
către constructor pentru 
lucrările executate deja. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

668. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 4.000 mii 
lei pentru construcţie grădiniţă în 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
familiile din satul Moara Nica, 
comuna Moara sunt nevoiţi să 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
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administraţiei publice 
 

comuna Moara, sat Moara Nica,  
judeţul Suceava . 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

îşi ţină copiii acasă deşi aceştia 
sunt deja la vârsta la care ar 
putea merge le grădiniţă pentru 
a socializa şi a se dezvolta într-
un mediu socio-educativ 
potrivit vârstei. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

669. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 300 mii lei 
pentru reconstrucţie Grădiniţă şi 
Şcoală cu clasele I-IV nr.2 din 
localitatea Hârtop, comuna 
Hârtop, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
clădirile şcolii sunt în stare 
avansată de degradare, iar 
procesul educaţional este 
concentrat în cealaltă unitate 
de învăţământ din comună, 
desfăşurându-se astfel în 
condiţii improprii. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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670. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 3.500 mii 
lei pentru reabilitare termică şi 
execuţie instalaţii şi grupuri 
sanitare la şcolile din comuna 
Moara, judeţul Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
şcolile din comuna Moara au 
nevoie să asigure condiţii de 
igienă minimă şi de siguranţă 
pentru copii care frecventează 
cursurile. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

671. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 4.000 mii 
lei pentru construcţia unei 
grădiniţe cu program prelungit în 
cartierul Obcini din municipiul 
Suceava, Judeţul Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât este 
o nevoie stringentă în această 
zonă a municipiului Suceava 
de locuri în grădiniţe. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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din Camera Deputaţilor şi Senat neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

672. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 5.000.000 
RON pentru împrejmuiri, 
reabilitare termică, reabilitate 
teren sport Şcoala cu clasele I-
VIII nr. 4 din Municipiul Suceava, 
judeţul Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
reabilitarea termică va însemna 
o modalitate de economisire a 
agentului termic, iar 
împrejmuirile vor contribui la 
creşterea gradului de siguranţă 
a elevilor in şcoală. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

673. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 2.000.000 
RON pentru Şcoala cu clasele I-
VIII nr.7 din municipiul Suceava, 
judeţul Suceava pentru reparaţii 
instalaţie sanitară, dotare cu 
mobilier şi materiale didactice. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
mobilierul vechi si instalaţia 
sanitară veche pun în pericol 
sănătatea elevilor. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

674. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 10.000 mii 
lei pentru Şcoala cu clasele I-VIII 
nr.9 din municipiul Suceava, 
judeţul Suceava pentru 
mansardare, baza sportivă, 
dotare Săli de clasă cu mobilier, 
dotare cu echipament tehnic în 
laboratoare, dotare cabinete 
medicale. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
starea precară a acoperişului, 
a sălii de sport şi a sălilor de 
clasă pun în pericol siguranţa 
elevilor. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

675. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1.000 mii 
lei pentru Colegiul Tehnic „Petru 
Muşat” din municipiul Suceava, 
judeţul Suceava pentru 
reabilitare cămin, cantină, dotare 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât elevii 
au nevoie de condiţii europene 
în care să îşi desfăşoare 
activitatea. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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atelier practică. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

676. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1.000 mii 
pentru Colegiul Tehnic de 
Industrie Alimentară din 
Municipiul Suceava, judeţul 
Suceava pentru reabilitare 
cămin, dotare atelier practică, 
reparaţie instalaţii sanitare, 
reparaţie bază sportivă. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât elevii 
au nevoie de condiţii europene 
în care să îşi desfăşoare 
activitatea. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

677. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.000 mii 
lei pentru Colegiul Tehnic 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât elevii 
au nevoie de condiţii europene 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

„Samuil Isopescu” din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava dotare 
atelier practică, reparaţie bază 
sportivă. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

în care să îşi desfăşoare 
activitatea. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

678. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 5.000 mii 
lei pentru Colegiul Naţional 
„Petru Rareş” din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava pentru 
extindere clădire şi mansardare. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât elevii 
au nevoie de condiţii europene 
în care să îşi desfăşoare 
activitatea. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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679. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1.000 mii 
lei pentru Colegiul Naţional 
„Petru Rareş” din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava pentru 
reabilitare cămin şi cantină. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât elevii 
au nevoie de condiţii europene 
de cazare pentru a face 
performanţă. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

680. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 5.000 mii 
lei pentru Colegiul Naţional 
„Ştefan cel Mare” din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava pentru 
dotarea cu echipamente tehnice 
în laboratoare. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât elevii 
au nevoie de condiţii europene 
de studiu pentru a face 
performanţă. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

681. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.000 mii 
lei pentru Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu” din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava pentru 
reabilitare cămin şi cantină. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât elevii 
au nevoie de condiţii europene 
de cazare pentru a face 
performanţă. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

682. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1.000 mii 
lei pentru Colegiul Naţional 
„Dimitrie Cantemir” din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava pentru 
dotare laborator şi achiziţionare 
mobilier. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât elevii 
au nevoie de condiţii europene 
de studiu în laboratoare şi Săli 
de clasă pentru a face 
performanţă. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

683. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1.000 mii 
lei pentru Colegiul Naţional 
„Spiru Haret” din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava pentru 
finalizare extindere, reabilitare 
cantină,  şi reabilitare sală de 
sport. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât elevii 
au nevoie de condiţii europene 
de studiu în laboratoare şi săli 
de clasă pentru a face 
performanţă. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

684. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 5.000 mii 
lei pentru reabilitarea termică a 
Şcolii cu clasele I-VIII nr. 3 din 
municipiul Suceava, judeţul 
Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
reabilitarea termică va însemna 
o modalitate de economisire a 
agentului termic. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

685. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare la Şcoala cu clasele I-
IV Ilişeşti, din localitatea Ilişeşti, 
comuna Ilişeşti, judeţul Suceava 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
până în prezent s-a executat 
aproximativ 90% din investiţie, 
iar alocarea diferenţei de 
fonduri va permite darea 
acesteia în folosinţă în cursul 
acestui an şcolar 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

686. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 300 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
reabilitare la Şcoala cu clasele V-
VIII Ilişeşti, din localitatea Ilişeşti, 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
până în prezent nu s-au alocat 
fonduri din surse 
guvernamentale, iar lipsa 
acestora determină  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 



 
 
Nr. 
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comuna Ilişeşti, judeţul Suceava 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

desfăşurarea procesului de 
învăţământ în condiţii improprii 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

687. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 180 mii lei 
pentru înlocuirea acoperişului 
Şcolii Generale nr.11 din 
Municipiul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în 
vedere starea degradată a 
acoperişului actual şi 
necesitatea înlocuirii pentru 
desfăşurarea în condiţii optime 
a actului educativ. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

688. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1.100 mii 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că lucrările de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

lei pentru lucrări de modernizare 
şi reparaţii la Şcoala cu clasele I-
VIII din comuna Adâncata, 
judeţul Suceava.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

modernizare şi reparaţii au 
început în anul 2008 cu o 
valoare totală a investiţiei 
estimată la 1.700 mii lei din 
care s-au alocat 600 mii lei din 
bugetul Consiliului Local al 
comunei Adâncata. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

689. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 300 mii lei 
pentru lucrări de reparaţii, 
modernizare şi extindere la 
Şcoala cu clasele  I-VIII Feteşti 
din comuna Adâncata, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că lucrările de 
reparaţii şi extindere au început 
în anul 2008 cu o valoare totală 
a investiţiei estimată la 820 mii 
lei din care s-au alocat 520 mii 
lei din bugetul Consiliului Local 
al comunei Adâncata. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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690. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1.000 mii 
lei pentru dotarea cu grup sanitar 
modern, anvelopare şi 
modernizare la Şcoala cu clasele 
I-IV din comuna Adâncata, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului în scopul 
bunei desfăşurări a activităţii. 
Menţionăm că edificiul se află 
într-o stare avansată de 
degradare, ceea ce afectează 
calitatea actului educativ. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

691. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1.000 mii 
lei pentru modernizarea Şcolii cu 
clasele I-IV sat Călugăreni, 
comuna Adâncata, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amendamentului în scopul 
bunei desfăşurări a activităţii. 
Menţionăm că actul 
educaţional se desfăşoară în 
săli de clasă cu mobilier aflat 
într-o stare avansată de 
degradare 
şi că este necesară dotarea 
claselor cu mobilier modern.  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

692. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 600 mii 
pentru Grădiniţa cu program 
normal din comuna Pătrăuţi, 
judeţul Suceava.  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că investiţia este 
aproape de finalizare şi că 
edificiul deserveşte unui număr 
mare de locuitori. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

693. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 70 mii lei 
pentru Grădiniţa cu program 
normal Pătrăuţi pentru finalizarea 
lucrărilor la instalaţiile sanitare şi 
încălzire centrală. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor. Consiliul 
Local al comunei Pătrăuţi a 
alocat suma de  100 mii lei, 
suma de 70 mii lei fiind 
necesară pentru darea în 
folosinţă a spaţiului. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

694. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 160 mii lei 
pentru reabilitarea termică a 
Şcolii cu clasele I-VIII din 
comuna Pătrăuţi, judeţul 
Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare termică, izolarea 
faţadei, montarea caloriferelor 
şi a centralei termice. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

695. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 2.000 mii 
lei pentru construirea unei 
grădiniţe cu program normal în 
comuna Ipoteşti, judeţul 
Suceava.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului datorită 
numărului mare de preşcolari 
existenţi în comuna Ipoteşti, 
care nu pot avea acces la un 
loc în grădiniţele publice. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

696. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100 mii lei 
pentru reabilitarea şi 
modernizarea Şcolii cu clasele I-
IV Tişăuţi, comuna Ipoteşti, 
judeţul Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea şcolii, dotarea ei 
corespunzător şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de desfăşurare a 
actului educativ. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

697. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 800 mii lei 
pentru construirea unei grădiniţe 
cu program normal în satul Ruşi, 
comuna Mitocu Dragomirnei, 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi 
pentru a veni în întâmpinarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
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judeţul Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nevoilor educaţionale din 
comună. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

698. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 80 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare la Şcoala cu clasele I-
VIII comuna Mitocu Dragomirnei, 
judeţul Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului, având în 
vedere faptul că lucrările de 
reabilitare sunt într-un stadiu 
foarte avansat şi astfel se va 
asigura starea de normalitate a 
actului educativ. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

699. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 140,2 mii 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

lei pentru achitarea arieratelor la 
investiţia  Grădiniţa cu program 
normal din comuna Mitocu 
Dragomirnei, judeţul Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

necesară pentru finalizarea 
obiectivului de investiţii. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

700. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 500 mii lei 
pentru reabilitarea termică a 
Şcolii cu clasele I-IV Prelipca şi a 
Şcolii cu clasele I-IV Văratec, 
oraş Salcea, judeţ Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea şcolii, dotarea ei 
corespunzător şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de studiu. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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701. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 500 mii lei 
pentru Şcoala Creştină Filadelfia 
din municipiul Suceava, judeţul 
Suceava pentru extindere 
grădiniţă şi corp şcoala în 
vederea demarării unui proiect 
social. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea 
amendamentului întrucât 
şcoala este una cu rezultate 
deosebite şi se implică în 
proiecte sociale care servesc 
întreaga comunitate a 
municipiului. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

702. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 5.000 mii 
lei pentru construcţie grădiniţă în 
municipiul Fălticeni, judeţul 
Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr mare de locuitori. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

703. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 3.000 mii 
lei pentru construcţie grădiniţă în 
oraşul Siret, judeţul Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr mare de locuitori. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

704. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 3.000 mii 
lei pentru construcţie grădiniţă în 
oraşul Broşteni, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr mare de locuitori. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

705. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 300 mii lei 
pentru amenajări Şcoala sat 
Probota, judeţul Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr mare de elevi care au 
nevoie de conditii moderne de 
studiu pentru a face 
performanţă. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

706. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare şcoli în oraşul 
Liteni, judeţul Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr mare de elevi care nu 
pot desfăşura activităţi 
educative fără condiţii de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

igienă şi sigurantă în şcoala. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

707. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare grădiniţă în 
comuna Bosanci, judeţul 
Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr mare de locuitori. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

708. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 500 mii lei 
pentru executare instalaţie 
sanitară în Şcoala sat 
Dărmăneşti, comuna 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi că 
proiectul deserveşte unui 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
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Dărmăneşti, judeţul Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

număr mare de elevi care nu 
îşi  pot desfăşura activităţile 
normale din şcoală în condiţii 
de igienă. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

709. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu 1.000 mii lei pentru 
reparatii Şcoala sat Petia, 
comuna Buneşti, judeţul 
Suceava. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investitii şi că 
proiectul deserveşte unui 
număr de peste 100 de elevi 
care nu îşi  pot desfăşura 
activităţile normale din şcoală 
în condiţii de sigurantă şi 
igienă. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

710. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 1700 mii lei pentru reabilitare 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

şcoala, internatul şi cantina, 
Şcoala cu clasele I-VIII "Neculai 
Jechianu", Vrâncioaia, judeţul 
Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
şiGrupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

711. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitare 
Şcoala cu clasele I-VIII, Spinesti, 
judeţul Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

712. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitare 
Şcoala cu clasele I-IV, Muncei, 
judeţul Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

713. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 300 mii lei pentru reabilitare 
Şcoala cu clasele I-IV, Plostina, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

714. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 300 mii lei pentru reabilitare 
Şcoala cu clasele I-IV, Bodesti, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

715. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 1.400 mii lei pentru sala de 
sport în localitatea Vrancioaia, 

Studiul de Fezabilitate este 
depus la Ministerul Educaţiei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
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Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

judeţul Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului Ministerului Educaţiei 
Naţionale a sălilor de sport, 
care nu aparţin unităţilor de 
învăţământ. 

716. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 350 mii lei pentru construire 
de grădiniţe în Spinesti, judeţul 
Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Studiul de Fezabilitate este 
depus la Ministerul Educaţiei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

717. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 350 mii lei pentru construire 
de grădiniţe în Muncei, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Studiul de Fezabilitate este 
depus la Ministerul Educaţiei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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718. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma 
de 1000 mii lei pentru reabilitare 
corp C, Liceul teoretic, oraş 
Odobeşti, judeţul Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

719. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 1000 mii lei pentru construire 
grădiniţa sat Unirea, oraş 
Odobeşti, judeţul Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

720. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 1000 mii lei pentru construire 
grădiniţa nr.1 cu program 
prelungit, oraş Odobesti, judeţul 
Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

721. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 200 mii lei pentru reabilitare 
Grădiniţa comuna Cotesti, judeţul 
Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

722. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 417 mii lei pentru reabilitare 
grădiniţa Viisoara, comuna Vidra, 
judeţul Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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723. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 1000 mii lei pentru reabilitare 
grădiniţa comuna Virtescoiu, 
judeţul Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

724. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 1000 mii lei pentru reabilitare 
şcoala cu clasele I-VIII, comuna 
Bîrsesti, judeţul Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

725. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 200 mii lei pentru reabilitare 
Şcoala Cotesti, judeţul Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

726. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 376 mii lei pentru consolidare 
şi modernizare şcoala Goleşti, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

727. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 1000 mii lei pentru reabilitare 
şcoala comuna Năneşti, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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728. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 950 mii lei pentru reabilitare 
şcoala comuna Năruja, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

729. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 250 mii lei pentru reabilitare 
şcoala Pârâul Pinului, comuna 
Nereju, judeţul Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

730. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 250 mii lei pentru reabilitare 
şcoala Brădăceşti, comuna 
Nereju, judeţul Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este prezentată sursa de 
finanţare. 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 

731. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 86 mii lei pentru reabilitare 
termică şcoala comuna Paulesti, 
jud. Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

732. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 675 mii lei pentru reabilitare 
şcoala Şerbeşti comuna Vidra, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

733. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitare 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
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– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

şcoala cls. I-VIII Faraoanele, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

734. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitare 
Şcoala de arte şi meserii comuna 
Virtescoiu, judeţul Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

735. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 250 mii lei pentru reabilitare 
şcoala Vrîncioaia, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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din Camera Deputaţilor şi Senat Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

736. Anexa nr.03/25/02  
Ministerul Educaţiei Naţionale 
cap 6501, grupa /titlul 71, art. 01 
– Construcţii şi art. 03 – 
Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Sportului 
cu suma de 1000 mii lei pentru 
construcţie grădiniţa, sat Bîrsesti 
comuna Bîrsesti, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

737. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 1000 mii lei pentru construire 
grădiniţa comuna Golesti, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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738. Anexa nr.3/25 

Ministerul Educaţiei  Naţionale 
Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 1000 mii lei pentru construcţie 
grădiniţa cu program normal 3 
grupe şi şcoală cu 4 săli de 
clasă, comuna Naruja, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

739. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 800 mii lei pentru construire 
grădiniţa Chitcani, comuna 
Nereju, judeţul Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

740. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 800 mii lei pentru construire 
grădiniţa Nereju Mic, comuna 
Nereju, judeţul Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

741. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 7000 mii lei pentru construire 
grădiniţa sat Vetresti-Herăstrau, 
comuna Nistoresti, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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din Camera Deputaţilor şi Senat rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

742. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, cu suma 
de 550 mii lei pentru construcţie 
grădiniţa, 25 locuri sat Spulber, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

743. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 1000 mii lei pentru construire 
şcoala I – IV Sahastru, comuna 
Nereju, judeţul Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

744. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 500 mii lei pentru construire 
şcoala cls. I-VIII, satul Vetresti-
Herastrau, comuna Nistoresti, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

745. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 1000 mii lei pentru construire 
Şcoala primara I-IV Hăulişca, 
comuna Paulesti, judeţul 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

746. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei cu suma 
de 700 mii lei pentru construire 
Şcoala primara şi grădiniţa 
comuna Spulber, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate. Pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

747. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se alocă suma de 1.500 mii lei 
pentru finalizare obiectiv Şcoală 

Obiectivul nu este finalizat. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  

Generală Sat Sihlea, Comuna 
Sihlea, jud Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

748. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  

Se alocă suma de 800 mii lei 
pentru finalizare obiectiv Şcoală 
Generală Sat Voetin, Comuna 
Sihlea, jud Vrancea. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectivul nu este finalizat. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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749. Anexa nr.3/25 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  

Se alocă suma de 800 mii lei 
pentru finalizare obiectivŞcoală  
Generală Sat Lespezi, Comuna 
Homocea, jud Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectivul nu este finalizat. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

750. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  

Se alocă suma de 650 mii lei 
pentru finalizare obiectiv Şcoală 
Generală Cl. I – VIII, sat 
Homocea, Comuna Homocea, 
judeţul Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectivul nu este finalizat. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

751. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  

Se alocă suma de 950 mii lei 
pentru extindere Şcoala Cornetu, 
Comuna Slobozia Bradului, jud 
Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sălile existente nu sunt 
suficiente, este necesară 
extinderea cu încă 6 săli de 
curs. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

752. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  

Se alocă suma de 1.000 mii lei 
pentru finalizare obiectiv Şcoala 
cl. I-VIII şi Gradiniţă, Comuna 
Vânători, jud Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectivul nu este finalizat. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

753. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  

Se alocă suma de 220 mii lei 
pentru finalizare obiectiv Şcoala 
cl. I-VIII Bahnele, Comuna 
Vintilesca, jud Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectivul nu este finalizat. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

754. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  

Se alocă suma de 1.500 mii lei 
pentru finalizare grădiniţă, 
Comuna Slobozia Bradului, jud 
Vrancea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Obiectivul nu este finalizat. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 399 -

din Camera Deputaţilor şi Senat vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

755. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă 3331 mii lei pentru 
Înfiinţare şi dotare grădiniţa cu 
program prelungit, Comuna 
Paunesti, judeţ Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie pentru preşcolari. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

756. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru Reabilitare si Modernizare 
Şcoala de Arte şi Meserii 
Homocea, comuna Homocea, 
judeţul Vrancea 

Creşterea calităţii procesului de 
educaţie 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

757. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 350 mii lei 
pentru Reabilitare si Modernizare 
Şcoala Sat Lespezi - Homocea, 
comuna Homocea, judeţul 
Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea calităţii procesului de 
educaţie 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

758. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se alocă suma de 37 mii lei, 
pentru Reparaţii capitale Şcoala 

Creşterea calităţii procesului de 
educaţie  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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 cu cls. I-VIII nr. 4 Adjud, judeţul 
Vrancea -, Municipiul Adjud, 
judeţul Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

- lucrări executate şi 
nedecontate 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

759. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 866 mii lei, 
pentru Reabilitare Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 4 Adjud -, 
Municipiul Adjud, judeţul Vrancea
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea calităţii procesului de 
educaţie  
- lucrări executate şi 
nedecontate 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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760. Anexa 3/25/02 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 769,25 mii lei, 
pentru Reabilitare Scoala cu cls. 
I-VIII nr  2 Adjud - Municipiul 
Adjud, judetul Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea calităţii procesului de 
educaţie  
- lucrări executate şi 
nedecontate 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

761. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 3000 mii lei, 
pentru Lucrări Campus Şcolar 
Liceul Emil Botta Adjud - 
Municipiul Adjud, judeţul Vrancea
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea calităţii procesului de 
educaţie  
- lucrări executate şi 
nedecontate 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

762. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare şi Modernizare 
localuri proprii şi unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial - structuri subordonate: 
Şcoala Gimnaziala "Mihail 
Armencea" Adjud, cu unităţile 
Şcoala Primara Burcioaia, 
Şcoala Primara Siscani, 
Grădiniţa cu program normal 
Nr.1 Adjud, Grădiniţa cu program 
Normal Burcioaia, Grădiniţa cu 
program normal Siscani, 
Municipiul Adjud, judeţul Vrancea
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

763. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare şi Modernizare 
localuri proprii şi unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial - structuri subordonate: 
Şcoala Gimnazială Nr.2 Adjud cu 
unităţile Şcoala Gimnazială 
Adjudu Vechi, Grădiniţa cu 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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program normal Nr.2 Adjud, 
Grădiniţa cu program normal 
Adjudu  Vechi, Municipiul Adjud, 
judeţul Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

764. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare şi Modernizare 
localuri proprii şi unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial - structuri subordonate: 
LICEUL TEHNOLOGIC 
"ALEXANDRU IOAN CUZA"  
PANCIU cu structurile 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL DUMBRAVA, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL NEICU, GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL NR.1 
PANCIU, GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL SATU 
NOU, GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT 
CRUCEA DE SUS, Oraş Panciu, 
judeţul Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

765. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare şi Modernizare 
localuri proprii şi unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial - structuri subordonate: 
SCOALA GIMNAZIALA 
BOGHESTI cu structurile 
SCOALA PRIMARA PRISECANI, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL BOGHESTI, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL PRISECANI, Comuna 
Boghesti, judeţul Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

766. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare şi Modernizare 
localuri proprii şi unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial - structuri subordonate: 
SCOALA GIMNAZIALA 
CIMPURI, cu structurile SCOALA 
GIMNAZIALA ROTILESTII MARI, 
SCOALA PRIMARA CIMPURI, 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL ROTILESTII MARI, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL NR.2 CIMPURI, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL NR.1 CIMPURI, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL FETESTI, Comuna 
Cimpuri, judeţul Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

767. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare şi Modernizare 
localuri proprii şi unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial - structuri subordonate: 
SCOALA GIMNAZIALA 
SERBANESTI cu structurile 
SCOALA PRIMARA 
RADACINESTI, SCOALA 
PRIMARA OCHESESTI, 
SCOALA PRIMARA BUDA, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL SERBANESTI, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL RADACINESTI, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL OCHESESTI, 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL BUDA, Comuna 
Corbita, judeţul Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 

768. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare şi Modernizare 
localuri proprii şi unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial - structuri subordonate: 
SCOALA GIMNAZIALA 
FITIONESTI cu structurile 
SCOALA PRIMARA 
MANASTIOARA, GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL NR.2 
FITIONESTI, GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL NR.1 
FITIONESTI, GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL 
MANASTIOARA, Comuna 
Fitionesti, judeţul Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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769. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare şi Modernizare 
localuri proprii şi unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial - structuri subordonate: 
SCOALA GIMNAZIALA 
HOMOCEA cu structurile 
SCOALA GIMNAZIALA 
LESPEZI, SCOALA PRIMARA 
COSTISA, GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL NR.1 
HOMOCEA, GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL COSTISA, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL LESPEZI, comuna 
Homocea, judeţul Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

770. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare şi Modernizare 
localuri proprii şi unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial - structuri subordonate: 
SCOALA GIMNAZIALA 
PAUNESTI cu structurile 
SCOALA PRIMARA 
BOSTANESTI, SCOALA 
PRIMARA NOVACESTI, 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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SCOALA PRIMARA SURLEA, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL NR.2 PAUNESTI, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL NR.1 PAUNESTI, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL VIISOARA, Comuna 
Paunesti, judeţul Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

771. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare şi Modernizare 
localuri proprii şi unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial - structuri subordonate: 
SCOALA GIMNAZIALA 
PLOSCUTENI cu structurile 
SCOALA PRIMARA ARGEA, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL NR.1 PLOSCUTENI, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL NR.2 PLOSCUTENI, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL ARGEA, Comuna 
Ploscuteni, judeţul Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

772. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare şi Modernizare 
localuri proprii şi unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial - structuri subordonate: 
SCOALA GIMNAZIALA 
RACOASA, cu structurile 
SCOALA PRIMARA MARASTI, 
SCOALA PRIMARA VARNITA, 
SCOALA PRIMARA VERDEA, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL MARASTI, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL RACOASA, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL VARNITA, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL VERDEA, Comuna 
Racoasa, judeţul Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

773. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare şi Modernizare 
localuri proprii şi unităţi de 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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crt. 
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învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial - structuri subordonate: 
SCOALA GIMNAZIALA 
RUGINESTI cu structurile 
SCOALA GIMNAZIALA 
ANGHELESTI, SCOALA 
PRIMARA COPACESTI, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL ANGHELESTI, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL COPACESTI, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL RUGINESTI, Comuna 
Ruginesti, judeţul Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

774. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare şi Modernizare 
localuri proprii şi unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial - structuri subordonate: 
SCOALA GIMNAZIALA "SIMION 
MEHEDINTI" SOVEJA, cu 
structurile GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL 
DRAGOSLOVENI, GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL 
RUCARENI, Comuna Soveja, 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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judeţ Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

775. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare şi Modernizare 
localuri proprii şi unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial - structuri subordonate: 
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 
STRAOANE, cu structurile 
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 
STRAOANE, SCOALA 
PRIMARA REPEDEA, SCOALA 
PRIMARA MUNCELU, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL MUNCELU, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL NR.1 STRAOANE, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL NR.2 STRAOANE, 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL REPEDEA, Comuna 
Straoane, judeţ Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

776. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare şi Modernizare 
localuri proprii şi unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial - structuri subordonate: 
SCOALA GIMNAZIALA 
TANASOAIA, cu structurile 
SCOALA GIMNAZIALA 
FELDIOARA, SCOALA 
PRIMARA CALIMANEASA, 
SCOALA PRIMARA COSTISA, 
SCOALA PRIMARA COVRAG, 
SCOALA PRIMARA GALBENI, 
SCOALA PRIMARA VLADNICU 
DE SUS, GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL 
TANASOAIA, GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL 
FELDIOARA, Comuna 
Tanasoaia, judeţul Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

777. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare si Modernizare 
LICEUL TEORETIC "IOAN 
SLAVICI" PANCIU, Oras Panciu, 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
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judeţ Vrancea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

778. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare si Modernizare 
COLEGIUL TEHNIC  
"GHEORGHE BALS" ADJUD, 
Municipiul Adjud, judeţ Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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779. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru Reabilitare si Modernizare 
LICEUL TEORETIC "EMIL 
BOTTA" ADJUD, Municipiul 
Adjud, judeţ Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

780. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se aloca suma de 315 mii lei, 
pentru construire grup sanitar 
exterior Grădiniţa cu program 
normal nr. 1 Ploscuteni - Şcoala 
Gimnazială Ploscuteni, comuna 
Ploscuteni, judeţ Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Creşterea calităţii serviciilor de 
educaţie în unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

781. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării  
Regionale şi Turismului pentru 
realizarea obiectivului:. Reparaţie  
capitală sc.gen. Sopteriu şi 
Urmenis judeţul Bistrita-Nasaud  
- Suma de 350 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile  
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural  
şi urban   
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

782. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru  
extindere clădire  Şcoală 
Generală (grupuri sanitare, sală 
de informatică), com Silivaşu de 
Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv esenţial pentru  
comunitatea locală 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
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783. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 65 mii lei pentru  
construire grădiniţă cu două săli 
– proiect guvernamental,  
com. Silivaşu de Câmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv esenţial pentru  
comunitatea locală 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

784. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 125 mii lei pentru  
reabilitare şi modernizare Grup 
Şcolar Spermezeu, com. 
Spermezeu, jud. Bistriţa Năsăud 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv esenţial pentru  
comunitatea locală 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

785. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 200 mii lei pentru 
izolare + reparaţii la şcolile din 

Obiectiv esenţial pentru  
comunitatea locală 
Sursa de finanţare: Diminuarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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satele Urmeniş şi  Şopteriu, com. 
Urmeniş, jud. Bistriţa Năsăud 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

neprecizându-se ce capitol  
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

786. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării  
Regionale si Turismului pentru 
realizarea obiectivului: 
Reabilitare Şcoala Domneşti 
MARISELU judeţul Bistriţa 
Năsăud. Suma 500 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban   
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – minister care nu 
există. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar formulată. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

787. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
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Regionale si Turismului pentru 
realizarea obiectivului  
Reabilitarea si extinderea 
Sc.gen. Sever Pop POIANA 
ILVEI judeţul Bistriţa Năsăud - 
suma 500 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban   
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – minister care nu 
există. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar formulată. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

788. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării  
Regionale şi Turismului pentru 
realizarea obiectivului. 
Reabilitare sc. gen. Cls. I_VIII 
Silivasu de Campie Ilvei judeţul 
Bistriţa Năsăud - suma 950 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban   
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – minister care nu 
există. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar formulată. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
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in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

789. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării  
Regionale şi Turismului pentru 
realizarea obiectivului: 
Reabilitare Şcoala Generală 
Ilisua, judeţul Bistriţa Năsăud  
suma 600 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban   
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – minister care nu 
există. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar formulată. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

790. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării  
Regionale şi Turismului cu 100 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului: Schimbat acoperiş la 
şcolile din Preventoriul TBC de 
copii Ilisua judeţul Bistriţa 
Năsăud 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban   
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – minister care nu 
există. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

este clar formulată. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

791. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării  
Regionale şi Turismului pentru 
realizarea obiectivului: Proiect 
reabilitare sc. gen. Zagra judeţul 
Bistriţa Năsăud   - suma de 400 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban   
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – minister care nu 
există. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar formulată. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

792. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării  
Regionale şi Turismului pentru 
realizarea obiectivului: Proiect 
reabilitare sc.gen. Poienile Zegrei 
judeţul Bistriţa Năsăud   - suma 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
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de 200 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rural şi urban   
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – minister care nu 
există. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar formulată. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

793. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării  
Regionale şi Turismului pentru 
realizarea obiectivului: Proiect 
extindere şi reabilitare sc. gen. 
Suplai judeţul Bistriţa Năsăud   - 
suma de 3.700 mii.lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban   
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – minister care nu 
există. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar formulată. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
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794. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării  
Regionale şi Turismului pentru 
realizarea obiectivului:  
Reabilitare Grădiniţa de la 
Blocuri, Rodna, judeţul Bistriţa 
Năsăud  Suma 1.000.mii  lei  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban   
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – minister care nu 
există. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar formulată. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

795. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului : 
Edificare si consolidare campus 
şcolar Colegiul L.Rebreanu – 
municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa 
Năsăud - 28.906 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
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cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

796. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Amenajare si consolidare imobil 
str. Dornei nr.1.-Liceul arte 
plastice C.Baba-corp B – 
municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa 
Năsăud - 5.111 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

797. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului : 
Reabilitare clădire atelier 
Gr.Sc.G. Moisil – municipiul 
Bistriţa, judeţul Bistriţa Năsăud - 
70 mii lei 
Autori: Comisia pentru 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

798. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Construire imobil cu destinaţie 
grădiniţa, str. N. Bălcescu nr. 38 
A, mun. Bistriţa, judeţul Bistriţa 
Năsăud -1.800 mii lei   
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

799. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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Complex multifuncţional cu  
grădiniţa cu program prelungit în 
ansamblul de locuinţe Subcetate, 
mun. Bistriţa, judeţul Bistriţa 
Năsăud - 2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

800. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: Sc. 
Generală Coldău /reabilitare – 
oraş Beclean, judeţul Bistriţa 
Năsăud -320 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 427 -

 
801. Anexa 3/25 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului : 
Reabilitare l. Agricol corp C – 
oraş Beclean, judeţul Bistriţa 
Năsăud – 600 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

802. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Campus Şcolar liceul Petru 
Rares – oraş Beclean, judeţul 
Bistriţa Năsăud – 11.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
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Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

803. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitate sc. Cls.I-VIII Cormaia 
– oraş Sangeorz-Bai, judeţul 
Bistriţa Năsăud -725 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

804. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului : 
Reabilitate sc. Cls.I-IV Valea 
Borcutului- oraş Sangeorz-Bai, 
judeţul Bistriţa Năsăud – 196 mii 
lei 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

805. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare sc.gen. Artemiu 
Publiu Alexi Sangeorz Bai, 
judeţul Bistriţa Năsăud - 1.422 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

806. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
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pentru realizarea obiectivului: 
Grădiniţa program prelungit - 
oraş Sangeorz-Bai, judeţul 
Bistriţa Năsăud – 88 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

807. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare termică şcoala. 
Branistea – comuna Branistea, 
judeţul Bistriţa Năsăud - 1.406 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
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activităţilor specifice. 
 

808. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare termică sc. gen. Malut 
comuna Branistea, judeţul 
Bistriţa Năsăud - 1.234 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

809. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare sc.gen. cls.I_VIII si 
grădiniţa com. Budesti, judeţul 
Bistriţa Năsăud – 475 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

810. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului : 
Reabilitare sc. Gen.sat Budesti 
Fănae cl.I -IV com. Budesti, 
judeţul Bistriţa Năsăud - 425 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

811. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reparaţii sc. gen. cl.I-VIII sat 
Tagu com. Budesti, judeţul 
Bistriţa Năsăud -700 mii lei 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

812. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare şi modernizare Gr.Sc. 
I.C.Romanul – comuna Caianu 
Mic, judeţul Bistriţa Năsăud – 
185 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

813. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,   

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
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Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare sc.gen. cl.I-VIII Dobric 
comuna Caianu Mic judeţul 
Bistriţa Năsăud - 2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

814. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reparaţii sc.gen.cl.I-VIII Ciceu 
Mihaiesti – comuna Ciceu 
Mihaiesti, judeţul Bistriţa Năsăud 
– 280 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
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principali cu 50% pe 2013. in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

815. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare sc.gen.sat Sasarm – 
comuna Chiuza judeţul Bistriţa 
Năsăud – 350 mii lei 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

816. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare sc.gen. sat Mires - 
comuna Chiuza judeţul Bistriţa 
Năsăud – 150 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
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din Camera Deputaţilor şi Senat imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

817. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitarea si modernizare 
sc.gen.George  Cosbuc corp.II – 
comuna Coşbuc judeţul Bistriţa 
Năsăud - 1.323 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

818. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Dotări grădiniţa Cosbuc – 
comuna Cosbuc judeţul Bistriţa 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
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Năsăud – 80 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

819. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Construcţie Grădiniţa Feldru – 
comuna Feldru judeţul Bistriţa 
Năsăud - 1.243 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
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820. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare Grup Sc. Feldru – 
comuna Feldru judeţul Bistriţa 
Năsăud -1.050 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

821. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare Şcoala cl.I-VIII sat 
Nepos – comuna Feldru judeţul 
Bistriţa Năsăud -1.200 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
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cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

822. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului : 
Reabilitare sc.gen.cl.I-IV sat 
Dipsa – comuna Galatii Bistriţei 
judeţul Bistriţa Năsăud – 400 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

823. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare sc.gen.sat Mijlocenii  
Bargaului – comuna Josenii 
Bargaului judeţul Bistriţa Năsăud 
– 451 mii lei 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

824. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare sc.gen, sat Strâmba – 
comuna Josenii Bargaului judeţul 
Bistriţa Năsăud – 650 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

825. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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Reparaţii capitale sc.gen.sat 
Josenii Bârg. Cl.I-VIII – comuna 
Josenii Bargaului judeţul Bistriţa 
Năsăud -3.101 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

826. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Construcţie grădiniţa cu program 
prelungit Lechinta – comuna 
lechinta judeţul Bistriţa Năsăud - 
1.287 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
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827. Anexa 3/25 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitata, modernizarea şi 
dotarea sc.gen. Sângeorzu Nou 
– comuna Lechinta judeţul 
Bistriţa Năsăud – 500 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

828. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului si Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Construcţie Campus Şcolar 
Lechinta – comuna Lechinta 
judeţul Bistriţa Năsăud - 11.113  
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
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Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

829. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Demolare şi construcţie Grădiniţa 
cu program normal sat 
Sângeorzu Nou – comuna 
Lechinta judetul Bistriţa Năsăud -
750 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

830. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Construcţie Grădiniţa cu program 
normal sat Vermes – comuna 
Lechinta judeţul Bistriţa Năsăud -
750 mii lei 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

831. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reparaţii capitale şi extinderea 
Sc.gen. Lunca Lesului – Lesu 
judeţul Bistriţa Năsăud – 750 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

832. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
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pentru realizarea obiectivului: 
Reparaţii capitale Sc.gen. Milas –
comuna Milas judeţul Bistriţa 
Năsăud – 130 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

833. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare sc.gen. Comlod – 
comuna Milas judeţul Bistriţa 
Năsăud -117 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
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activităţilor specifice. 
 

834. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Realizare sistem încălzire 
sc.gen. Paul Tanco –comuna 
Monor judeţul Bistriţa Năsăud – 
400 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

835. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Extindere, reabilitare şi racordare 
utilităţi sc.gen. Paul Tanco – 
comuna Monor judeţul Bistriţa 
Năsăud – 500 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

836. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului 
:Reabilitare sc. Arte şi Meserii 
Negrileşti – comuna Negrilesti 
judeţul Bistriţa Năsăud -967 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

837. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare clădire Grădiniţa 
Negrilesti – comuna Negrilesti 
judeţul Bistriţa Năsăud – 455 mii 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
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lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

838. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Extindere Sc. gen.cl.I_VIII 
Nimigea de Jos – comuna 
Nimigea judeţul Bistriţa Năsăud - 
2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

839. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
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Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reparaţii capitale cl.I-IV sat 
Mintiu şi grădiniţa – comuna 
Nimigea judeţul Bistriţa Năsăud – 
400 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

840. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului : 
Renovare acoperiş tâmplărie 
sc.gen.cl.I-VIII Mititei – comuna 
Nimigea judeţul Bistriţa Năsăud – 
400 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
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principali cu 50% pe 2013. in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

841. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Introducere apă curentă, 
schimbare tâmplărie, grupuri 
sanitare sc.gen. Tăure – comuna 
Nimigea judeţul Bistriţa Năsăud – 
100 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

842. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Introducere apă curentă grupuri 
sanitare sc.gen. Mogoeni – 
comuna Nimigea judeţul Bistriţa 
Năsăud – 100 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

843. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului si Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Renovare acoperiş sc.gen. 
Floresti – comuna Nimigea 
judeţul Bistriţa Năsăud - 100.mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

844. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare şcoala de arte şi 
meserii V.Scurtu cl. I-IV Parva – 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
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comuna Parva judeţul Bistriţa 
Năsăud –  
771 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

845. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare şcoala de arte şi 
meserii V. Scurtu cl. V-X Parva – 
comuna Parva judeţul Bistriţa 
Năsăud – 772 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
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846. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitate termică şcoala 
generală Susenii Bârgaului – 
comuna Prundu Bargaului judeţul 
Bistriţa  Năsăud – 900 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

847. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare şcoala generală 
Rebra – comuna Rebra judeţul 
Bistriţa Năsăud – 300 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
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cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

848. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitate şcoala gen. V-VIII, 
P+2 Salva – comuna Salva 
judeţul Bistriţa Năsăud -1.400 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

849. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Amenajare curte şcoala şi teren 
sport şcoala generală Enea 
Grapini – comuna Sant judeţul 
Bistriţa Năsăud – 870. mii lei 
Autori: Comisia pentru 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

850. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Construcţie Grădiniţa localitatea 
Sant, comuna Sant judeţul 
Bistriţa Năsăud – 287 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

851. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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Reabilitare clădire Enea Grapini 
– comuna Sant judeţul Bistriţa 
Năsăud - 1.323 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

852. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare şcoala cl.I-VIII 
comuna Sieut judeţul Bistriţa 
Năsăud - 625 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
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853. Anexa 3/25 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,   
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare cls.I-VIII sat Sebi 
comuna Sieut judeţul Bistriţa 
Năsăud - 610 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

854. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare cls. I-IV sat Lunca 
comuna Sieut judeţul Bistriţa 
Năsăud – 65 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
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Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

855. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Construire campus Şcolar Teaca 
comuna Teaca judeţul Bistriţa 
Năsăud - 11.431 mii  lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

856. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului : 
Reabilitare si modernizare  
şcoala de Arte si Meserii Târliua 
– comuna Tarlisua judeţul Bistriţa 
Năsăud – 500 mii lei 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

857. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare si modernizare şcoala 
gen. Agrie comuna Tarlisua 
judeţul Bistriţa Năsăud – 620 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

858. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
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pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare şcoala generală Sieu 
Odorhei – comuna Sieu Odorhei 
judeţul Bistriţa Năsăud - 1.589 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

859. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare şi modernizare şcoala 
generală Cristur-Sieu comuna 
Sieu Odorhei judeţul Bistriţa 
Năsăud - 1.166 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
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activităţilor specifice. 
 

860. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Grup social şi depozit lemne 
şcoala generală Agrisu de Sus. 
Comuna Sieu Odorhei judeţul 
Bistriţa Năsăud - 120. mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

861. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei,    
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru realizarea obiectivului: 
Reabilitare şcoala generală cl.I-
IV loc. Coasta comuna Sieu 
Odorhei judeţul Bistriţa Năsăud – 
497 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară  
modernă, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – 
minister care nu există. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat obiective noi. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Precizăm că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de credite 
au fost astfel dimensionate 
încât să permită desfăşurarea 
in conditii normale a 
activităţilor specifice. 
 

862. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului: Reabilitare Şcoala 
Domneşti MĂRIŞELU judeţul 
Bistriţa Năsăud 
Suma 500 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

863. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Capitolul 65.01  Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului: Reabilitarea si 
extinderea Sc.gen. Sever Pop 
POIANA ILVEI judeţul Bistriţa 
Năsăud 
Suma 500 mii lei 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
şiDeputat Ioan Oltean  PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

864. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului: Reabilitare sc. gen. 
Cls. I-VIII Silivasu de Campie 
Ilvei judeţul Bistriţa Năsăud - 
suma 950 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
şiDeputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

865. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului: Reabilitare Şcoala 
Generala Ilisua, judeţul Bistriţa 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 464 -

Năsăud suma 600 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
şiDeputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

866. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Capitolul 65. 01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu 100 mii lei pentru 
realizarea obiectivului: Schimbat 
acoperiş la şcolile din 
Preventoriul TBC de copii Ilişua 
judeţul Bistriţa Năsăud 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
şiDeputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

867. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Naţionale pentru realizarea 
obiectivului: Reparaţie capitală 
şcoala generală Sopteriu şi 
Urmenis judeţul Bistriţa Năsăud - 
Suma de 350 mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
şiDeputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

868. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Proiect extindere si 
reabilitare sc. gen. Suplai judeţul 
Bistriţa Năsăud - suma de 3.700 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
şiDeputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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869. Anexa 3/25 – Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01. Învăţământ 
   

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare Grădiniţa 
de la Blocuri, Rodna judeţul 
Bistriţa Năsăud 
Suma 1.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
şiDeputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

870. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Capitolul 65.01 Învăţământ 
   

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Edificare şi 
consolidare campus şcolar 
Colegiul L.Rebreanu, municipiul 
Bistriţa, judeţul Bistriţa Năsăud - 
28.906 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
şiDeputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructura 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt intr-o stare 
avansată de degradare, sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

871. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01  Învăţământ 
   

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Amenajare şi 
consolidare imobil str. Dornei nr. 
1.-Liceul arte plastice C. Baba-
corp B – municipiul Bistriţa, 
judeţul Bistriţa Năsăud - 5.111 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
şiDeputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

872. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
   

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare clădire 
atelier Gr.Sc.G. Moisil – 
municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa 
Năsăud - 70 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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sport a Camerei Deputaţilor 
şiDeputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

873. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
   

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Construire imobil cu 
destinaţie grădiniţa, str. N. 
Balcescu nr. 38 A, mun. Bistriţa, 
judeţul Bistriţa Năsăud -1.800 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

874. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Complex 
multifunctional cu gradinita cu 
program prelungit in ansamblul 
de locuinte Subcetate, mun. 
Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud - 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

875. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01  Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Sc. Generală 
Coldău/reabilitare, oraş Beclean, 
judeţul Bistriţa Năsăud  
-320 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

876. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare l Agricol 
corp C – oraş Beclean, judeţul 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
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Bistriţa Năsăud  
– 600 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

877. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Campus Şcolar liceul 
Petru Rares – oraş Beclean, 
judeţul Bistriţa Năsăud  
– 11.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

878. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare sc. Cls.I-
VIII Cormaia – oraş Sangeorz-
Bai, judeţul Bistriţa Năsăud  -725 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

879. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare sc. Cls.I-
IV Valea Borcutului - oraş 
Sangeorz-Bai, judeţul Bistriţa 
Năsăud – 196 mii 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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880. Anexa 3/25 – Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare sc. gen. 
Artemiu Publiu Alexi Sângeorz 
Băi, judeţul Bistriţa Năsăud - 
1.422 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

881. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Grădiniţa program 
prelungit – oras Sangeorz-Bai, 
judeţul Bistriţa Năsăud  
– 88 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  Guvernului cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

882. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare termică 
şcoala. Branistea – comuna 
Branistea, judeţul Bistriţa Năsăud 
- 1.406 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

883. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare termică 
şcoala generală Malut comuna 
Branistea, judeţul Bistriţa Năsăud 
- 1.234 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

884. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare şcoala 
generală clasele I-VIII şi grădiniţa 
com. Budesti, judeţul Bistriţa 
Năsăud – 475 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

885. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare şcoala 
generală, sat Budesti Fănate 
clasele I-IV com. Budesti, judeţul 
Bistriţa Năsăud - 425 mii 
Autori: Comisia pentru 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

886. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului reparaţii şcoala 
generală clasele I-VIII sat Tagu 
com. Budesti, judeţul Bistriţa 
Năsăud -700 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

887. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare şi 
modernizare Gr. Sc. I.C.Romanul 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
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– comuna Caianu Mic, judeţul 
Bistriţa Năsăud – 185 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

888. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Capitolul 65.01  Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitarea şcoala 
generală clasele I-IV, loc. 
Coasta, comuna Sieu Odorhei, 
judeţul Bistriţa Năsăud - 497 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

889. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare sc. gen. 
cl. I-VIII Dobric comuna Caianu 
Mic judeţul Bistriţa Năsăud - 
2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

890. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reparaţii sc.gen.cl.I-
VIII Ciceu Mihaiesti – comuna 
Ciceu Mihaiesti judeţul Bistriţa 
Năsăud – 280 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 478 -

 
891. Anexa 3/25 – Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare sc.gen.sat 
Sasarm – comuna Chiuza judeţul 
Bistriţa Năsăud 
 – 350 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

892. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare sc.gen.sat 
Mires-comuna Chiuza judeţul 
Bistriţa Năsăud  
– 150 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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din Camera Deputaţilor şi Senat Guvernului cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

893. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitarea si 
modernizare sc.gen. George 
Coşbuc corp. II – comuna 
Cosbuc judeţul Bistriţa Năsăud - 
1.323 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

894. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01  Învăţământ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Dotări grădiniţa 
Cosbuc – comuna Cosbuc 
judeţul Bistriţa Năsăud – 80 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

895. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului construcţie Grădiniţa 
Feldru – comuna Feldru judeţul 
Bistriţa Năsăud  
- 1.243 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

896. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei  Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului reabilitare Grup Sc. 
Feldru – comuna Feldru judeţul 
Bistriţa Năsăud -1.050 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

897. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei  Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului reabilitare Şcoala cl.I-
VIII sat Nepos – comuna Feldru 
judeţul Bistriţa Nasaud -1.200 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

898. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare 
sc.gen.cl.I-IV sat Dipsa – 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
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comuna Galatii Bistriţei judeţul 
Bistriţa Năsăud – 400 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

899. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului reabilitare sc.gen.sat 
Mijlocenii Bargaului – comuna 
Josenii Bargaului judeţul Bistriţa 
Năsăud – 451 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România, este nevoie, pe 
lângă cointeresarea factorului 
uman, de o infrastructură 
şcolară modernă, iar 
obiectivele propuse pentru 
suplimentare sunt într-o stare 
avansată de degradare sau 
este nevoie imperioasă de 
începerea unor obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

900. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Capitolul 65.01 Învăţământ Naţionale pentru realizarea 
obiectivului reabilitare sc. gen, 
sat Strâmba – comuna Josenii 
Bargaului, judeţul Bistriţa Năsăud 
– 650 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

901. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului reparaţii capitale 
sc.gen. sat Josenii Bârg. Cl.I-VIII 
– comuna Josenii Bargaului 
judeţul Bistriţa Năsăud -3.101 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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902. Anexa 3/25 – Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului construcţie grădiniţa 
cu program prelungit Lechinta – 
comuna Lechinta judeţul Bistriţa 
Năsăud -1.287 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

903. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului reabilitata, 
modernizarea şi dotarea sc.gen. 
Sângeorzu Nou – comuna 
Lechinta judeţul Bistriţa Năsăud 
– 500 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

904. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului construcţie Campus 
Şcolar Lechinta – comuna 
Lechinta judeţul Bistriţa Năsăud - 
11.113 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

905. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Demolare şi 
construcţie Grădiniţa cu program 
normal sat Sângeorzu Nou – 
comuna Lechinta judeţul Bistriţa 
Năsăud - 750 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

906. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului construcţie Grădiniţa 
cu program normal sat Vermes – 
comuna Lechinta judeţul Bistriţa 
Năsăud - 750 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

907. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului reparaţii capitale şi 
extinderea Sc.gen. Lunca Lesului 
– Lesu judeţul Bistriţa Năsăud – 
750 mii lei 
Autori: Comisia pentru 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

908. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului reparaţii capitale 
Sc.gen. Milas – comuna Milas 
judeţul Bistriţa Năsăud – 130 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

909. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare sc.gen. 
Comlod – comuna Milas judeţul 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
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Bistriţa Năsăud - 117 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

910. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Realizare sistem 
încălzire sc.gen. Paul Tanco–
comuna Monor judeţul Bistriţa 
Năsăud – 400 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

911. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Capitolul 65.01 Învăţământ Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Extindere, reabilitare 
şi racordare utilităţi sc.gen. Paul 
Tanco – comuna Monor judeţul 
Bistriţa Năsăud – 500 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

912. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare sc. Arte şi 
Meserii Negrilesti – comuna 
Negrilesti judeţul Bistriţa Năsăud 
- 967 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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913. Anexa 3/25 – Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare clădire 
Grădiniţa Negrileşti – comuna 
Negrilesti judeţul Bistriţa Năsăud 
– 455 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

914. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Extindere Sc.gen.cl. 
I-VIII Nimigea de Jos – comuna 
Nimigea judeţul Bistriţa Năsăud - 
2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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din Camera Deputaţilor şi Senat Guvernului cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

915. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reparaţii capitale cl.I-
IV sat Mintiu şi grădiniţa – 
comuna Nimigea judeţul Bistriţa 
Năsăud – 400 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

916. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei  
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Renovare acoperiş 
tâmplărie sc.gen.cl.I-VIII Mititei – 
comuna Nimigea judeţul Bistriţa 
Năsăud – 400 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

917. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Introducere apă 
curentă, schimbare tâmplărie, 
grupuri sanitare sc.gen. Tăure – 
comuna Nimigea judeţul Bistriţa 
Năsăud – 100 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

918. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Introducere apă 
curentă grupuri sanitare sc.gen. 
Mogoseni – comuna Nimigea 
judeţul Bistriţa Năsăud – 100 mii 
lei 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

919. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale  pentru realizarea 
obiectivului Renovare acoperiş 
sc.gen. Floresti – comuna 
Nimigea judeţul Bistriţa Năsăud  
- 100 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

920. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare termică 
sc.gen. Susenii Bârgaului – 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
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comuna Prundu Bârgaului judeţul 
Bistriţa Năsăud – 900 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

921. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare Sc.gen. 
V-III, P+2 Salva – comuna Salva 
judeţul Bistriţa Năsăud  
-1.400 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

922. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Capitolul 65.01 Învăţământ Naţionale  pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare sc. 
generala Rebra – comuna Rebra 
judeţul Bistriţa Năsăud 
 – 300 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

923. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei  Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Amenajare curte 
şcoala şi teren sport sc.gen. 
Enea Grapini – comuna Sant 
judeţul Bistriţa Năsăud - 870. mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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924. Anexa 3/25 – Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Construcţie Grădiniţa 
localitatea Sant, comuna Sant 
judeţul Bistriţa Năsăud - 287 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

925. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei  Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare clădire 
Enea Grapini – comuna Sant 
judeţul Bistriţa Năsăud - 1.323 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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din Camera Deputaţilor şi Senat Guvernului cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

926. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei  Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale  pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare şcoala 
cl.I-VIII comuna Sieut judeţul 
Bistriţa Năsăud - 625 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

927. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei  Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare cls.I-VIII 
sat Sebi comuna Sieut judeţul 
Bistriţa Năsăud -610 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 498 -

PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

928. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare cls. I-IV 
sat Lunca comuna Sieut judeţul 
Bistriţa Năsăud – 65 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

929. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare şi 
modernizare şcoala de Arte şi 
Meserii Târlisua – comuna 
Tarlisua judeţul Bistriţa Năsăud – 
500 mii lei 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

930. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01  Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare şcoala generală 
Agries comuna Tarlisua judeţul 
Bistriţa Năsăud – 620 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

931. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei  Naţionale 
Capitolul 65.01 Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare şcoala 
generală Sieu Odorhei – comuna 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
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Sieu Odorhei judeţul Bistriţa 
Năsăud - 1.589 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

932. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 65.01  Învăţământ 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare şi 
modernizare şcoala generală 
Cristur-Sieu comuna Sieu 
Odorhei judeţul Bistriţa Năsăud - 
1.166 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 
standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

933. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 

Pentru asigurarea unui proces 
educaţional modern, la 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Capitolul 65.01 Învăţământ Naţionale pentru realizarea 
obiectivului Grup social si depozit 
lemne şcoala generală Agrisu de 
Sus Comuna Sieu Odorhei 
judeţul Bistriţa Năsăud - 120 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

standardele asumate de către 
România este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare 
sunt într-o stare avansată de 
degradare sau este nevoie 
imperioasă de începerea unor 
obiective noi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce titlu  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

934. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul Învăţământ 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
extindere clădire Şcoală 
Generală (grupuri sanitare, sală 
de informatică), com. Silivaşu de 
Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv esenţial pentru 
comunitatea locală 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  nu 
există bază legală pentru 
finanţarea de la cap. 
„Învăţământ”, titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” a    lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 
 

935. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul Învăţământ 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 65 mii lei pentru 
construire grădiniţă cu două săli 
– proiect guvernamental, com. 
Silivaşu de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv esenţial pentru 
comunitatea locală 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  nu 
există bază legală pentru 
finanţarea de la cap. 
„Învăţământ”, titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” a    lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 
 

936. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei  Naţionale 
Capitolul Învăţământ 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 125 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare Grup 
Şcolar Spermezeu, com. 
Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv esenţial pentru 
comunitatea locală 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  nu 
există bază legală pentru 
finanţarea de la cap. 
„Învăţământ”, titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Ioan Oltean PDL 
Senator Daniel Cristian Florian 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

publice” a    lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 
 

937. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
100 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul: „Achiziţionare maşină 
de pompieri” în comuna Bilieşti, 
Jud. Vrancea. 
Iniţiatori: Deputat PP-DD – 
Murgu Neagu, Grup Parlamentar 
PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune prevederea în 
bugetul acestuia  a unui 
obiectiv de investiţii pentru 
care nu există bază legală, 
respectiv  achiziţionarea unei 
maşini de pompieri. . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

938. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
200 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la 
obiectivul: „Finalizare investiţie 
construire grupuri sanitare 
Şcoala 1 şi 2” în comuna 
Moviliţa, Jud. Vrancea. 
Iniţiatori: Deputat PP-DD – 
Murgu Neagu, Grup Parlamentar 
PP-DD 
 

Finalizarea investiţiei în anul 
2013 este necesară având în 
vedere modul în care elevii îşi 
desfăşoară activitatea. 
Investiţie începută în anul 
2008. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
nu există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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939. Anexa 3/25/02 Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Prevederea în Buget a sumei de 
10.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
obiectivul: „Reabilitare termică 
şcoala generală + reparaţie 
capitală acoperiş” în comuna 
Suraia, Jud. Vrancea. 
Iniţiatori: Deputat PP-DD – 
Murgu Neagu, Grup Parlamentar 
PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
nu există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

940. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Şcoala Generală 
Vascau, judeţul Bihor- valoare 
1500 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Necesar pentru modernizare 
Şcoala Generală Vascau 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

suplimentat.  De asemenea, 
nu există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

941. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Şcoala Generală 
Calugari, judeţul Bihor -valoare 
1.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru modernizare 
Şcoala Generală Calugari 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
nu există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
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publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

942. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Şcoala Generală 
Saliste, judeţul Bihor valoare 
1.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru modernizare 
Şcoala Generala Saliste 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
nu există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
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deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

943. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Şcoala Generală 
Lunca,valoare 1.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru modernizare 
Şcoala Generală 
Lunca,valoare 1 milion Ron 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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944. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Şcoala Generală 
Stei, judeţul Bihor valoare 2.000 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru modernizare 
Şcoala Generală Stei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

945. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Şcoala Generală 
Rieni, judeţul Bihor valoare 1.000 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru modernizare 
Şcoala Generală Rieni 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
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învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

946. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Şcoala Generală 
Campani, valoare 1.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru modernizare 
Şcoala Generală Campani, 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

947. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Şcoala Generală 
Pietroasa,valoare 1.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru modernizare 
Şcoala Generală Pietroasa 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

948. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Şcoala Generală 
Buntesti, judeţul Bihor valoare 
1.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Modernizare Şcoala Generală 
Buntesti 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
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din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

949. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Şcoala Generala 
Lazuri de Beius val. 1.000 mii lei 
, judeţul Bihor 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Modernizare Şcoala Generală 
Lazuri de Beius  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

950. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Şcoala Generală 
Beius, judeţul Bihor, valoare 
2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Modernizare Şcoala Generala 
Beius 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

951. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri intre unităţi ale 

Modernizare Şcoala Generală 
Draganesti, judeţul Bihor valoare 
1.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 

Modernizare Şcoala Generala 
Draganesti 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
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administraţiei publice învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

dispoziţia Guvernului Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

952. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Scoala Generală 
Remetea, judeţul Bihor -valoare 
1.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Modernizare Şcoala Generală 
Rimetea 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

953. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Şcoala Generala 
Rosia, judeţul Bihor valoare 
1.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Modernizare Şcoala Generală 
Rosia 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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954. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Şcoala Generala 
Curatele, judeţul Bihor valoare 
1.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Modernizare Şcoala Generală 
Curatele 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

955. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Colegiul National 
Avram Iancu Stei, judeţul Bihor 
valoare 2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Modernizare Colegiul Naţional 
Avram Iancu Stei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
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învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

956. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Colegiul Tehnic 
,,Unirea''-Stei, , judeţul Bihor 
valoare 2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Modernizare Colegiul Tehnic 
,,Unirea''-Stei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

957. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Colegiul National 
,,Samuil Vulcan-Beius'', judetul 
Bihor valoare 2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Modernizare Colegiul Naţional 
,,Samuil Vulcan-Beius'' 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

958. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51, Titlul VI- 
transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 

Modernizare Şcoala Generală 
Călugări, judeţul Bihor -valoare 
1.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Necesar pentru modernizare 
Şcoala Generala Calugari 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
prevederea în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
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din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

publice”    a unor sume 
destinate lucrărilor 
investiţionale la unităţile de 
învăţământ preuniversitar . De 
asemenea, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

959. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca pentru reabilitare 
Grădiniţa cu program prelungit 
Pecica suma de 500 mii  lei 
Comuna: Pecica , Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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960. Anexa nr. 3/25/02 

Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala Generala nr.2 Pecica 
suma  de 500 mii lei 
Comuna: Pecica 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

961. Anexa nr. 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca   pentru reabilitare 
Grădiniţa cu program normal 
Caporal Alexa suma de 228,867 
mii lei 
Oraşul: Santana 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

962. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Grupul Şcolar Industrial Sebis 
suma de 97mii lei 
Oraşul: Sebis 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

963. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala Generala sat Groseni 
suma de 127 mii lei 
Comuna:Archis 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Eusebiu Manea finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

964. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala Generala Archis suma de 
53, 760 mii lei 
Comuna: Archis 
Orasul:Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

965. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala Generala Barsa suma de 
100 mii lei 
Comuna: Barsa 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

966. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala cu clasele I-IV sat Odvos 
suma de 197,998 mii  lei 
Comuna: Conop 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

967. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Grădiniţa Cu program prelungit 
Frumuseni suma de 1.000 mii lei 
Comuna: Plescuta 
Judeţul: Arad 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

968. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca   pentru reabilitare 
Şcoala cu clasele I-VIII Plescuta 
suma de 500 mii lei 
Comuna:Plescuta 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

969. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 

Se aloca   pentru 
 Şcoala Generala Semlac suma 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
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Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

de 532, 569 mii lei 
Comuna:Semlac 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

970. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala Generala Sintea Mare 
suma 500 mii  lei 
Comuna:Sintea Mare 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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971. Anexa nr 3/25/02 

Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala Generala Sat Tipar suma 
de 204, 067 mii lei 
Comuna: Sintea Mare 
Judeţul : Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

972. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala Generala „Iustin Marsieu” 
suma de 1.953, 493 mii lei 
Comuna:Socodor 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

973. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala generala Sagu suma de 
1.041,227  mii lei 
Comuna:Sagu 
Judeţul:Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

974. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala cu clasele I-VIII Seitin 
suma de 222, 423 mii  lei 
Comuna: Seitin 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Eusebiu Manea 
 

finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

975. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca   pentru reabilitare 
Şcoala generala, sat Cherelus 
suma de 1.341,519 mii  lei 
Comuna: Sicula 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

976. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala generala, sat Agrisul Mic 
suma de 619,269 mii  lei 
Comuna: Tarnova 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

977. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala generala Zadareni  suma 
de 1.614,730 mii  lei 
Comuna: Zadareni 
Judetul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

978. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare Grup 
Şcolar Beliu suma de 416.546  
mii lei 
Comuna: Beliu 
Judeţul: Arad 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

979. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Grupul şcolar „ Moga Voievod” 
suma de 157 mii  lei 
 
Comuna: Halmagiu 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

980. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 

Se aloca  pentru reabilitare  
Şcoala Generala Silindia suma 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
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Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

de 194, 407 mii  lei 
Comuna: Silindia 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

981. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Gradinita PN Satu Mic suma de 
178,915 mii lei 
Comuna:Silindia 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
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982. Anexa nr 3/25/02 

Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala cu clasele I-VIII sat 
Iacobini suma de 1.067,139 mii 
lei 
Comuna: Brazii 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

983. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala Generala Buteni suma 
276, 609 mii lei 
Comuna: Buteni  
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

984. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala cu clasele I-VIII , Carand  
suma  de 234,357 mii  lei 
Comuna: Carand 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

985. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala generala Graniceri suma 
de 352,104 mii lei 
Comuna: Graniceri 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Eusebiu Manea finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

986. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala Generala Halmagel suma 
595, 832 mii lei 
Comuna: Hamagel 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

987. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca   pentru reabilitare 
Şcoala cu clasele I-VIII Iratosu 
suma de 173, 832 mii  lei 
Comuna: Iratosu 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 

lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

988. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca   pentru reabilitare 
Şcoala cu clasele I-VIII cartier 
Padureni suma de 142 mii lei 
Oraşul: Chisineu-Cris 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

989. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca   pentru reabilitare Grup 
Şcolar Industrial „Sever Bocu” 
suma 728,347 mii lei 
Oraşul: Lipova 
Judeţul: Arad  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 536 -

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 

 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

990. Anexa nr 3/25/02 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unităţi ale 
administraţiei publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se aloca  pentru reabilitare 
Şcoala Generala cu clasele I-VIII 
Dieci suma de 857,915 mii lei 
Comuna: Dieci 
Judeţul: Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare:  
 Ministerul Educaţiei Naţionale 
cheltuieli de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

991. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 3600 mii lei, 
către Primăria mun Constanta, 

Obiectiv nou de investiţii 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
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Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI 
Transferuri intre unitatea ale 
administraţiei publice 

pentru construcţia grădiniţei cu 
program prelungit, situate pe str 
Traian , din mun Constanta 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Gheorghe Florin 

Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 

există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

992. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI 
Transferuri intre unitatea ale 
administraţiei publice 

Alocarea sumei de 50 mii lei, 
către grădiniţa nr 56 din incinta 
Port Constanta, mun Constanta 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Gheorghe Florin 
 

Modernizare si achitare 
restante furnizori 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

993. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul 
Constanta, pentru expertiza 
tehnica si proiect de rezistenta 
reparaţie şarpanta acoperiş  
clădire S+P+2E cu funcţiunea de 
campus şcolar Colegiul Agricol, 
Comuna Poarta Alba, jud. 
Constanta cu suma de 350 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Gheorghe Florin 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
acoperişul şcolii se află intr-o 
stare avansată de deteriorare 
datorată  vechimii. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

994. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI 
Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 

Alocarea sumei de 100 mii lei, 
pentru Liceul Teoretic Ovidius, 
din municipiul Constanta, pentru 
modernizarea laboratoarelor 
şcolare 
Autori: Comisia pentru 

Modernizare laboratoare de 
studio 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat Gheorghe Florin 

între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

995. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale  

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 10.000 mii 
lei pentru finalizarea obiectivului 
Campus Liceul Sportiv Braşov, 
judeţul Braşov. 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Gabriel Andronache deputat PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Construcţia campusului a 
început în anul 2009 şi este 
imperios necesar să se 
finalizeze acest obiectiv pentru 
că Liceul Sportiv este singurul 
liceu de profil  din ţară care nu 
are bază sportivă (săli de sport, 
pistă de atletism) pentru elevii 
săi ca urmare a restituirii 
clădirilor naţionalizate în care 
acesta a funcţionat timp de 50 
de ani. 
Sursa de Finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se la ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să se suplimenteze. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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996. Anexa 3/25/02 Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare Grădiniţa 
Academia Piticilor, Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj; 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Grădiniţa Academia Piticilor, 
Cluj-Napoca, judeţul Cluj 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finanţarea 
acestui proiect. Obiectiv 
important pentru comunitatea 
locală. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se la ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să se aloce suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

997. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare Grădiniţa 
„Mica Sirenă”, Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj; 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Grădiniţa „Mica Sirenă”, Cluj-
Napoca, judeţul Cluj trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finanţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se la ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să se aloce suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

998. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Liceul „Eugen Pora” municipiul 

Liceul „Eugen Pora” municipiul 
Cluj-Napoca, judeţul Cluj 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finanţarea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se la ce capitol 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 541 -

Cluj-Napoca, judeţul Cluj; 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

acestui proiect. Obiectiv 
important pentru comunitatea 
locală. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

sau titlu de cheltuieli ar urma 
să se aloce suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

999. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Clubul Sportiv Şcolar „Viitorul” 
municipiul Cluj-Napoca, judeţul 
Cluj; 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Clubul Sportiv Şcolar „Viitorul” 
municipiul Cluj-Napoca, judeţul 
Cluj trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finanţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se la ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să se aloce suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

1000. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Colegiul Tehnic “Napoca”, 
municipiul Cluj-Napoca, judeţul 
Cluj; 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Colegiul Tehnic “Napoca”, 
municipiul Cluj-Napoca, judeţul 
Cluj trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finanţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
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Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister  
 

1001. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Grup Şcolar “Tehnofrig”, 
municipiul Cluj-Napoca, judeţul 
Cluj; Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Grup Şcolar “Tehnofrig”, 
municipiul Cluj-Napoca, judeţul 
Cluj trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finanţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se la ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să se aloce suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

1002. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 50 000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare sediu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Cluj; 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Cluj trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finanţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se la ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să se aloce suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
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din Camera Deputaţilor şi Senat capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

1003. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de construcţie Grădiniţă 
în sat Aghireşu, comuna 
Aghireşu, judeţul Cluj; 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Aghireşu trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finanţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se la ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să se aloce suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

1004. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de construcţie Grădiniţă 
sat Cristorel, comuna Aşchileu, 
judeţul Cluj;  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Aşchileu trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finanţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se la ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să se aloce suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

1005. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 

Comuna Ciucea trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
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finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare a Scolii cu 
Clasele I-VIII, sat Ciucea, 
comuna Ciucea, judeţul Cluj; 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

legate de finanţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

este clar formulat, 
neprecizându-se la ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să se aloce suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

1006. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare Şcoala 
Generala cu Clasele I-IV, sat 
Iara, comuna Iara, judeţul Cluj; 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Iara trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finanţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se la ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să se aloce suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

1007. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de construcţie a 
Campusului Teologic Nicolae 
Ivan din Municipiul Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj;  

Arhiepiscopia Ortodoxa a 
Vadului, Feleacului şi Clujului 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finanţarea 
acestui proiect. Obiectiv 
important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se la ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să se aloce suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 
 

1008. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare Grădiniţa 
Academia Piticilor, Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj; 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Grădiniţa Academia Piticilor, 
Cluj-Napoca, judeţul Cluj 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finanţarea 
acestui proiect. Obiectiv 
important pentru comunitatea 
locală. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se la ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să se aloce suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate.  
 

1009. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
TITLUL VI Transferuri intre 
unităţi ale administraţiei publice 
Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
invatamant preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1500 mii lei, necesară 
continuării obiectivului de 
investiţii Construire Campus 
Şcolar pentru SAM Însurăţei, 
judeţul Brăila  
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. Lucrările au fost 
executate prin programele 
guvernamentale derulate prin 
UAT Însurăţei şi neachitate, 
pentru care Primăria Însurăţei 
riscă blocarea conturilor în 
urma unor procese pierdute. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

Se propune respingerea, 
întrucât în bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale pe anul 
2013 nu sunt prevăzute sume 
la titlul “Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, 
pentru  “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
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priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1010. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
TITLUL VI Transferuri intre 
unităţi ale administraţiei publice 
Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
invatamant preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă 400 
mii lei necesară obiectivului de 
investiţii reabilitare şi consolidare 
corp clădire Şcoala cu clasele I – 
IV Făurei Sat, judeţul Brăila 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

Se propune respingerea, 
întrucât în bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale pe anul 
2013 nu sunt prevăzute sume 
la titlul “Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, 
pentru  “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1011. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
TITLUL VI Transferuri intre 
unităţi ale administraţiei publice 
Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 

Din suma prevăzută se alocă 
382,5 mii lei necesară 
obiectivului de investiţii reabilitare 
şi consolidare corp clădire 
Şcoala cu clasele I – IV Horia, 
judeţul Brăila 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea, 
întrucât în bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale pe anul 
2013 nu sunt prevăzute sume 
la titlul “Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, 
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invatamant preuniversitar Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Ministerului Educaţiei Naţionale pentru  “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1012. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
TITLUL VI Transferuri intre 
unităţi ale administraţiei publice 
Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
invatamant preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă 265 
mii lei necesară obiectivului de 
investiţii dotare şi utilităţi Şcoala 
cu clasele I – IV Horia, judeţul 
Brăila 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

Se propune respingerea, 
întrucât în bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale pe anul 
2013 nu sunt prevăzute sume 
la titlul “Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, 
pentru  “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1013. Anexa 3/25/02 Ministerul Din suma prevăzută se alocă 400 Această sumă este necesară Se propune respingerea, 
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Educaţiei Naţionale 
TITLUL VI Transferuri intre 
unităţi ale administraţiei publice 
Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
invatamant preuniversitar 

mii lei necesară obiectivului de 
investiţii reabilitare şi utilităţi 
Grădiniţa cu program normal 
Surdila Greci, judeţul Brăila 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

întrucât în bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale pe anul 
2013 nu sunt prevăzute sume 
la titlul “Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, 
pentru  “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1014. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
TITLUL VI Transferuri intre 
unităţi ale administraţiei publice 
Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
invatamant preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă 270 
mii lei necesară obiectivului de 
investiţii reabilitare şi utilităţi 
Şcoala Surdila Greci 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

Se propune respingerea, 
întrucât în bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale pe anul 
2013 nu sunt prevăzute sume 
la titlul “Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, 
pentru  “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
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capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1015. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
TITLUL VI Transferuri intre 
unităţi ale administraţiei publice 
Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unitarilor de 
invatamant preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă 80 
mii lei necesară obiectivului de 
investiţii înfiinţare grup sanitar 
Şcoala cu clasele I – IV Făurei 
Sat, judeţul Brăila 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. Lucrările au fost 
începute, dar din cauza 
fondurilor insuficiente, nu s-au 
finalizat 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

Se propune respingerea, 
întrucât în bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale pe anul 
2013 nu sunt prevăzute sume 
la titlul “Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, 
pentru  “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1016. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
TITLUL VI Transferuri intre 
unităţi ale administraţiei publice 
Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă 80 
mii lei necesară obiectivului de 
investiţii înfiinţare grup sanitar 
Şcoala cu clasele I – IV Horia, 
judeţul Brăila 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. Lucrările au fost 
începute, dar din cauza 
fondurilor insuficiente, nu s-au 
finalizat 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

Se propune respingerea, 
întrucât în bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale pe anul 
2013 nu sunt prevăzute sume 
la titlul “Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, 
pentru  “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
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priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1017. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
TITLUL VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1500 mii lei, necesară 
continuării obiectivului de 
investiţii Construire Campus 
Şcolar pentru SAM Însurăţei, 
judeţul Brăila  
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. Lucrările au fost 
executate prin programele 
guvernamentale derulate prin 
UAT Însurăţei şi neachitate, 
pentru care Primăria Însurăţei 
riscă blocarea conturilor în 
urma unor procese pierdute. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale

Se propune respingerea, 
întrucât în bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale pe anul 
2013 nu sunt prevăzute sume 
la titlul “Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, 
pentru  “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1018. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1.000 mii 
lei pentru efectuarea unor lucrări 
de reabilitare a corpului de 
clădire (lucrări de termoizolaţii, 

Se solicită admiterea 
amendamentului având in 
vedere necesitatea desfăşurării 
activităţilor educative intr-o 
locaţie dotata si amenajata 
corespunzător nevoilor elevilor. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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instalaţii sanitare, centrala 
termica, amenajări interioare), 
precum si a curţii exterioare 
(inclusiv a terenului de sport) a 
Scolii generale nr. 1 Bocsa, Oraş 
Borsa, judeţul Caras-Severin.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al 
Guvernului 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1019. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale  cu suma de 700 mii lei 
pentru efectuarea unor lucrări de 
reabilitare (lucrări de 
termoizolaţii, instalaţii sanitare, 
centrala termica, amenajări 
interioare) a corpului de clădire B 
a Şcolii generale nr. 2 Bocsa, 
Oraş Borsa, judeţul Caras-
Severin.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului având in 
vedere necesitatea desfăşurării 
activităţilor educative intr-o 
locaţie dotata si amenajata 
corespunzător nevoilor elevilor. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1020. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 

Se solicită admiterea 
amendamentului având in 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Naţionale cu suma de 500 mii lei 
pentru efectuarea unor lucrări de 
reabilitare (lucrări de 
termoizolaţii, instalaţii sanitare, 
centrala termica, amenajări 
interioare) a corpului de clădire a 
Liceului teoretic Tata Oancea 
Bocsa, Oraş Borsa, judeţul 
Caras-Severin. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

vedere necesitatea desfăşurării 
activităţilor educative intr-o 
locaţie dotata si amenajata 
corespunzător nevoilor elevilor. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al 
Guvernului 

este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1021. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1.200 mii 
lei pentru construirea  unei clădiri 
(inclusiv amenajare curte 
exterioara) pentru funcţionarea 
Grădiniţei cu program normal nr. 
6 Bocsa, Oraş Bocsa, judeţul 
Caras-Severin.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului având in 
vedere necesitatea desfăşurării 
activităţilor educative intr-o 
locaţie dotata si amenajata 
corespunzător nevoilor elevilor. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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1022. Anexa 3/25/02 Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 300 mii lei 
pentru efectuarea unor lucrări de 
reabilitare si extindere a corpului 
de clădire a Grădiniţei cu 
program normal nr. 5 Bocsa, 
Oraş Bocsa, judeţul Caras-
Severin. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului având in 
vedere necesitatea desfăşurării 
activităţilor educative intr-o 
locaţie dotata si amenajata 
corespunzător nevoilor elevilor. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1023. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 300 mii lei 
pentru efectuarea unor lucrări de 
reabilitare si extindere a corpului 
de clădire a Grădiniţei cu 
program normal nr. 3 Bocsa, 
Oras Bocsa, judeţul Caras-
Severin. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului având in 
vedere necesitatea desfăşurării 
activităţilor educative intr-o 
locaţie dotata si amenajata 
corespunzător nevoilor elevilor. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1024. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 400 mii lei 
pentru efectuarea unor lucrări de 
reabilitare a corpului de clădire a 
Grădiniţei cu program prelungit 
Bocsa, Oraş   Bocsa, 
judeţul Caras-Severin.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului având in 
vedere necesitatea desfăşurării 
activităţilor educative intr-o 
locaţie dotata si amenajata 
corespunzător nevoilor elevilor. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al 
Guvernului  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1025. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 700 mii  lei 
pentru construirea  unei clădiri 
(inclusiv amenajare curte 
exterioara) pentru funcţionarea 
Grădiniţei cu program prelungit 
din cartierul Gai, oraş Otelu 
Rosu, judeţul Caras-Severin.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului având in 
vedere necesitatea desfăşurării 
activităţilor educative intr-o 
locaţie dotata si amenajata 
corespunzător nevoilor elevilor. 
 Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1026. Anexa 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
992 mii lei în vederea extinderii 
cu grup sanitar şi reparaţie 
capitală a şcolii din comuna 
Tomşani, judeţul Prahova şi 
schimbarea destinaţiei acesteia 
în grădiniţă cu program prelungit 
AUTOR: 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 
 

Necesitatea îmbunătăţirii cu 
grup sanitar şi reparaţia 
capitală a şcolii din comuna 
Tomşani, judeţul Prahova şi 
schimbarea destinaţiei acesteia 
în grădiniţă cu program 
prelungit, generată de nevoia 
reală, concretă a unităţii 
administrativ-teritoriale pentru 
existenţa unei astfel de unităţi 
de învăţământ 
Totodată pentru asigurarea 
unui proces educaţional 
modern, la standardele 
asumate de către România, 
este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse  sunt într-o stare 
avansată de degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1027. Anexa 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru amenajare grup 

Necesitatea  executării lucrării 
de modernizare în vederea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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sanitar în interiorul grădiniţei din 
sat Hăbud, comuna Şirna, judeţul 
Prahova 
AUTOR: 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

asigurării unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1028. Anexa 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru reabilitare şcoli 
şi grădiniţe din comuna Ariceştii 
Rahtivani, judeţul Prahova . 
 
 
AUTOR: 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 
 

Necesitatea  executării lucrării 
de reabilitare şcoli comunale în 
vederea asigurării unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban 
Totodată, pentru asigurarea 
unui proces educaţional 
modern, la standardele 
asumate de către România, 
este nevoie, pe lângă 
cointeresarea factorului uman, 
de o infrastructură şcolară 
modernă, iar obiectivele 
propuse  sunt într-o stare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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avansată de degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 

1029. Anexa 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
600 mii lei pentru reabilitarea 
Şcolii Generale, sat Conduratu, 
comuna Baba Ana, judeţul 
Prahova . 
 
AUTOR: 
Deputat PP-DD, Gabriela Anghel 
Grup parlamentar PPDD 

Necesitatea  reabilitării şcolii 
generale în vederea asigurări 
unor condiţii corespunzătoare 
standardelor de calitate din 
comunităţile urbane şi 
reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural şi 
urban 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1030. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 230 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Scoală l-
VIII Valea lui 
Enache”, Comuna Băiculeşti, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 558 -

sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1031. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 230 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Consolidare si 
reabilitare Scoală l-VIII 
Băiculesti”, Comuna Băiculeşti, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 
 
 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1032. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare si dotare 
Scoală cls. I-IV Caloteşti”, 
Comuna Budeasa, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
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destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1033. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Scoală cls 
V-VIII Cepari Pământeni”, 
Comuna Cepari, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1034. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Scoală cls IIV Cepari 
Ungureni”, Comuna Cepari, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
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sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1035. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 550 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare: 
şcolile Petresti, Coseşti, 
Jupanesti, Priseaca, Lapusani si 
Corbu, judeţul Argeş”, Comuna 
Coseşti, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1036. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Asigurare 
utilitati (grup 
sanitar) Scoală cIs.l-VIII Coseşti, 
judeţul Argeş.”, Comuna Coseşti, 
Judeţul Argeş 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
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Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1037. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Asigurare 
utilităţi (grup 
sanitar) Scoală cls.I-VIII Petresti, 
judeţul Argeş.”, Comuna Coşeşti, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1038. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Asigurare 
utilităţi (grup 
sanitar) Scoală cIs.l-VIII Coseşti, 
judeţul Argeş.”, Comuna Coseşti, 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
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Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1039. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Asigurare 
utilităţi (grup 
sanitar) Scoală cls.I-VIII Leicesti, 
judeţul Argeş. Comuna Coseşti, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1040. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Scoală 
cls. I-VIII Cicănesti, judeţul 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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Argeş.”, Comuna Cicănesti, 
Judeţul Argeş 

priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1041. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 230 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitarea imobilului Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII”, 
Comuna Ciofrângeni, sat 
Ciofrângeni Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1042. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 230 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Grup 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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Şcolar Corbeni, judeţul Argeş.”, 
Comuna Corbeni, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Anexa 6, judeţul Argeş să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1043. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 230 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Scoală cls 
I-IV si Grădiniţa Berindesti, 
judeţul Argeş.”, Comuna Corbeni, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1044. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 230 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
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„Reabilitare (grup 
sanitar şi fosa ecologică) 
Grădiniţa Corbeni, judeţul 
Argeş.”, Comuna Corbeni, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1045. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 230 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Scoală de 
Arte si Meserii, judeţul Argeş.”, 
Comuna Corbeni, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1046. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 230 mii lei pentru 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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finanţarea obiectivului „Dotare si 
extindere Scoală cls. I-VIII 
Piscani”, Comuna Dârmăneşti, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1047. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 230 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Asigurare 
utilităţi 
(montaj CT) Scoală cls. I-VIII 
Domneşti”, Comuna Domneşti, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1048. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii Generale”, 
Comuna Domneşti, Judeţul 
Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1049. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Scoală 
cls. I-IV Prislop”, Comuna 
Drăganu, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
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1050. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Scoală 
cls. I-IV Dumbravesti”, Comuna 
Drăganu, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1051. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Scoală 
cls. I-VIII Draganu – Olteni”, 
Comuna Drăganu, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale.
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1052. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 

Naţionale 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Investitie 
Grădiniţa 
cu Program Prelungit Drăganu”, 
Comuna Drăganu, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1053. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Asigurare 
utilităţi 
(CT) Scoală nr. 1 cls. I-VIII si 
Grădiniţa Mărăcineni,”, Comuna 
Mărăcineni, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
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comunale.
 

1054. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Asigurare 
utilităţi 
(CT) Grădiniţa Lotaşi”, Comuna 
Mărăcineni, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1055. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Asigurare 
utilităţi (grup sanitar, fosa 
septică, 
izolatie termica) Scoală cls. I-VIII 
Merişani, Comuna Merişani, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
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drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1056. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Asigurare 
utilităţi grup sanitar) Scoală cls. I-
VIII Vâlcele”, Comuna Merişani, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1057. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 230 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Scoală cls. 
I-VIII Miceşti”, Comuna Miceşti, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
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finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1058. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 230 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Scoală cls. I-IV 
Troislav”, Comuna Miceşti, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1059. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 230 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Extindere 
si dotare 
Scoală cls. I-VIII Purcăreni”, 
Comuna Miceşti, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
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6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1060. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 230 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Extindere 
si dotare Scoală cls. I-VIII 
Miceşti”, Comuna Miceşti, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1061. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 230 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Scoală 
cls. I-VIII Morăreşti”, Comuna 
Morăreşti, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
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sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1062. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 230 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Investiţie 
Scoală cls I-VIII si Grădiniţa 
Smeura”, Comuna Morăreşti, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1063. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 230 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Asigurare 
utilităţi 
Scoală cls. I-VIII Pietrosani”, 
Comuna Pietrosani, Judeţul 
Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
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destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1064. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitarea imobilului Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII „Radu 
Şerban”, Comuna Sălătrucu, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1065. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Scoală cls. I-IV 
Şuici”, Comuna Şuici, Judeţul 
Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
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sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1066. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Scoală cls. V-VIII 
Şuici,”, Comuna Şuici, Judeţul 
Argeş 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1067. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Şcoală cls. I-IV 
Rudeni,” Comuna Şuici, judeţul 
Argeş. 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
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Grupul parlamentar PP-DD vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1068. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 1000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitarea şi modernizarea 
şcolii Gimnaziale Morăreşti” 
Comuna Şuici, judeţul Argeş. 
Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1069. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 225 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitarea şi modernizarea 
şcolii Gimnaziale Morăreşti” 
Comuna Cepari, judeţul Argeş. 

Proiectul este în derulare şi 
necesită finanţarea necesară 
pentru continuarea lucrărilor 
Sursa de finanţare: Sumele 
defalcate din TVA, prevăzute la 
Anexa 6, judeţul Argeş 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
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Autor: Deputat Ioana Dumitru 
Grupul parlamentar PP-DD 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. Astfel,  
sumele cuprinse în Anexa nr. 
6 sunt destinate strict pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale. 
 

1070. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 755 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Modernizare Şcoală generală - 
inclusiv construire sală de sport, 
Localitatea Titesti, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect realizat 70% necesită 
continuarea investiţiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este prezentată sursa de 
finanţare 
 

1071. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 200 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Şcoală clasele I-IV 
Gura Pravat , Localitatea Valea 
Mare Pravat, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect în derulare aproape de 
finalizare Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 579 -

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1072. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 141 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare şcoala cu clasele I-
VIII, Localitatea Valea Danului 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect în derulare  Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1073. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 507 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Centrul 
de zi Stâlpeni sistematizare 
verticală şi amenajare spaţiu 
joacă" Localitatea Stâlpeni, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Proiect în derulare.  Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1074. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 438 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Şcoala cls. I-VIII şi 
grădiniţă" Localitatea Mioarele, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Lucrare finalizată. Necesită 
fonduri pentru plata datoriilor 
Sursa de finanţare Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1075. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 205 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Şcoali Valea Popii" 
Localitatea Miheşti, Judeţul 
Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 

Lucrarea în derulare necesită 
finanţare. Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Grupul parlamentar PPDD vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1076. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 300 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Şcoala cls. I-IV 
Capul Piscului" Localitatea 
Godeni Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Clădirea necesită reparaţii, 
şcoala a fost închisă şi 
reabilitarea oprită din lipsă de 
fonduri Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1077. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Şcoala cls. I-VIII 

Clădirea necesită reparaţii, 
şcoala a fost închisă şi 
reabilitarea oprită din lipsă de 
fonduri Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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Godeni" Localitatea Godeni 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

dispoziţia Guvernului să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1078. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 150 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Şcoala cls. I-IV 
Malu" Localitatea Mioarele, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Clădirea necesită reparaţii, 
şcoala a fost închisă şi 
reabilitarea oprită din lipsă de 
fonduri Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1079. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 

Reparaţie Grădiniţă capul 
Piscului. Sursa de finanţare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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cu suma de 150 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare grădiniţă Capul 
Piscului" Localitatea Mioarele, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1080. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 117 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Şcoala cls. I-IV 
Malu" Localitatea Aninoasa 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Clădirea necesită reparaţii. 
Suma necesară reprezintă 
datoria la constructor. Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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1081. Anexa nr. 3/25 Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 4 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Asigurare 
utilităţi Şcoala cls. I-VIII Slănic" 
Localitatea Aninoasa Judeţul 
Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Suma este necesară pentru 
asigurarea necesarului de 
bunuri pentru desfăşurarea 
activităţii şcolarilor în condiţii 
decente Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1082. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 4 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare şcoală cls. I-VIII 
Broşteni" Localitatea Aninoasa 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Suma este necesară pentru 
asigurarea necesarului de 
bunuri pentru desfăşurarea 
activităţii şcolarilor în condiţii 
decente Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1083. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 264 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Şcoala Petre Ţuţea" 
Localitatea Boteni, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Clădirea necesită reparaţii 
capitale. Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1084. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 578 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
„Reabilitare Şcoala Lunca" 
Localitatea Boteni, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Clădirea necesită reparaţii 
capitale. Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1085. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Şcoala Ajutoare de 
fete” din Municipiul Alexandria, 
judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. Stadiul lucrărilor 
este avansat. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1086. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Şcoala Gimnazială 
Nr 2 Mihai Viteazul” din 
Municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman Autor: Deputat Alin-
Constantin Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. Stadiul lucrărilor 
este avansat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
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să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1087. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Şcoala Gimnazială 
Nr 4” din Municipiul Alexandria, 
judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. Stadiul lucrărilor 
este avansat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1088. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 150 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Şcoala Gimnazială 
Nr 5 Alexandru Colfescu” din 
Municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. Stadiul lucrărilor 
este avansat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
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1089. Anexa nr.3/25 Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Şcoala Gimnazială 
Nr 6” din Municipiul Alexandria, 
judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. Stadiul lucrărilor 
este avansat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1090. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Şcoala Gimnazială 
Nr 7” din Municipiul Alexandria, 
judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. Stadiul lucrărilor 
este avansat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1091. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Şcoala Postliceală 
sanitară Carol Davila” din 
Municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. Stadiul lucrărilor 
este avansat. 

este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1092. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Şcoala Gimnazială 
Nr 4” din Municipiul Alexandria, 
judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. Stadiul lucrărilor 
este avansat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1093. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. Stadiul lucrărilor 
este avansat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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învăţământ “Şcoala Postliceală 
sanitară” din Municipiul 
Alexandria, judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1094. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 150 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Şcoala Postliceală 
sanitară Carol Davila” din 
Municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. Stadiul lucrărilor 
este avansat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1095. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Şcoala Gimnazială 
Bragadiru” din Comuna 
Bragadiru, judeţul Teleorman 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. Stadiul lucrărilor 
este avansat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 

vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1096. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Şcoala Gimnazială 
Bujoru” din Comuna Bujoru, 
judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. Stadiul lucrărilor 
este avansat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1097. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Şcoala Gimnazială 
Cervenia” din Comuna Cervenia, 
judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare.  Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale 
Stadiul lucrărilor este avansat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
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să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1098. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Şcoala Gimnazială 
Conțești” din comuna Conțești 
judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. Stadiul lucrărilor 
este avansat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1099. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Şcoala Gimnazială 
Nanov” din comuna Nanov, 
judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. Stadiul lucrărilor 
este avansat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 593 -

 
1100. Anexa nr.3/25 Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Grădiniţa cu 
program normal sat Nanov” din 
comuna Nanov, sat Nanov, 
judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. Stadiul lucrărilor 
este avansat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1101. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Grădiniţa cu 
program normal sat Adameşti” 
din comuna Nanov, sat 
Adameşti. judeţul Teleorman  
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. Stadiul lucrărilor 
este avansat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1102. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “ Şcoala Gimnaziala 
Năsturelu” din comuna  
Năsturelu, judeţul Teleorman  
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. 

este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1103. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “ Şcoala Gimnazială 
Pietroşani” din comuna Conțești 
judeţul Teleorman  
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1104. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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învăţământ “Scoala Gimnaziala 
Poroschia” din comuna Scoala 
Gimnaziala Poroschia, judeţul 
Teleorman                  Autor: 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1105. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “ Şcoala Gimnaziala 
Smârdioasa” din comuna  
Smârdioasa judeţul Teleorman  
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1106. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “ Scoala Gimnaziala 
Vasile Racotta” din comuna  
Storobaneasa, judeţul Teleorman  

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1107. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “ Gradinita cu 
program normal nr.1” din 
municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman                  Autor: 
Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1108. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “ Grădiniţa cu 
program normal nr.2” din 
municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman                  Autor: 
Deputat Alin 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
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să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1109. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “ Grădiniţa cu 
program normal nr.3” din 
municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman                  Autor: 
Deputat Alin 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1110. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “ Grădiniţa cu 
program normal nr.4” din 
municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman                  Autor: 
Deputat Alin 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
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1111. Anexa nr.3/25 Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “ Grădiniţa cu 
program normal nr.5” din 
municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman                  Autor: 
Deputat Alin 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1112. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “ Grădiniţa cu 
program normal nr.6” din 
municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman                  Autor: 
Deputat Alin 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1113. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 599 -

cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “ Grădiniţa cu 
program normal nr.7” din 
municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman                  Autor: 
Deputat Alin 

Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1114. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “ Grădiniţa cu 
program normal nr.8” din 
municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman                  Autor: 
Deputat Alin 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1115. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 600 -

învăţământ “ Grădiniţa cu 
program normal nr.9” din 
municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman                  Autor: 
Deputat Alin 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1116. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “ Grădiniţa cu 
program normal nr.10” din 
municipiul Alexandria,  judeţul 
Teleorman 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1117. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “ Grădiniţa cu 
program normal nr.11” din 
municipiul Alexandria,  judeţul 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Teleorman vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1118. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Creşa 1 Mai” din 
municipiul Alexandria,  judeţul 
Teleorman 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1119. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Creşa Peco” din 
municipiul Alexandria,  judeţul 
Teleorman 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
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să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1120. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Creşa Ion Creanga” 
din municipiul Alexandria,  judeţul 
Teleorman 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1121. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 150 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Liceul Teoretic 
Constantin Noica” din  municipiul 
Alexandria,  judeţul Teleorman  
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
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1122. Anexa nr.3/25 Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 150 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Liceul Teoretic 
Al.Ioan Cuza ”  municipiul 
Alexandria,  judeţul Teleorman  
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1123. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 150 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Liceul Pedagogic 
Mircea Scarlat ”  municipiul 
Alexandria,  judeţul Teleorman  
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1124. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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cu suma de 150 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Colegiul Naţional Al. 
Ghica ”  municipiul Alexandria,  
judeţul Teleorman  
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1125. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 150 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Grupul Şcolar 
Agricol” municipiul Alexandria,  
judeţul Teleorman  
Autor: Deputat Alin 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1126. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 150 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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învăţământ “Grupul Şcolar 
Tehnic” municipiul Alexandria,  
judeţul Teleorman  
Autor: Deputat Alin 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1127. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 150 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “ Centrul Şcoala 
pentru Educaţie Inclusivă”  
municipiul Alexandria,  judeţul 
Teleorman                                   
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1128. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 150 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Palatul Copiilor si 
Elevilor”  municipiul Alexandria,  
judeţul Teleorman  

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1129. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 150 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Facultatea de 
Management si Administraţie 
publică”  municipiul Alexandria,  
judeţul Teleorman  
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea 
întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
Totodată, sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
au fost dimensionate în  raport  
cu sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 

1130. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 150 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “ Universitatea 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea 
întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
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Valahia ”  municipiul Alexandria,  
judeţul Teleorman  
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
Totodată, sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
au fost dimensionate în  raport  
cu sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 

1131. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 150 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “ Universitatea 
Bioterra ”  municipiul Alexandria,  
judeţul Teleorman  
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea 
întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
Totodată, sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
au fost dimensionate în  raport  
cu sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013 
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1132. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 150 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea de 
învăţământ “Şcoala Gimnazială 
Conțești” din comuna Conțești 
judeţul Teleorman  
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
a fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1133. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 150 de mii de lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
modernizare la unitatea de 
învăţământ “ Universitatea Spiru 
Haret” din comuna Conțești 
judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
Finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea 
întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
Totodată, sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
au fost dimensionate în  raport  
cu sarcinile ce  îi revin  acestei  
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instituţii în  anul  2013. 
1134. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 

Naţionale 
Se alocă suma de 400 000 lei – 
în bugetul Ministerului Educaţiei 
pentru obiectivul de investiţii 
“Finalizarea corpului nou de 
şcoală pentru clasele I-VIII în 
comuna Augustin”. Alocarea se 
realizează către bugetul comunei 
Augustin. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 
 

Proiectul se află în derulare, 
suma fiind necesară pentru 
finalizarea obiectivului 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1135. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se alocă suma de 500 000 lei - 
în bugetul Ministerului Educaţiei 
pentru obiectivul de investiţii 
“Continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de construcţie a şcolii 
din localitatea Ungra 
Alocarea se realizează către 
Primaria  Ungra. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

Lucrările de construcţie şi 
amenajare s-au oprit la nivelul 
etajului 1 din lipsă de finanţare. 
Suma poate asigura finalizarea 
lucrărilor începute 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1136. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se alocă suma de 180 000 lei - 
în bugetul Ministerului Mediului 
pentru obiectivul de investiţii 
“Închiderea şi securizarea fostei 
gropi de gunoi care nu mai 
îndeplineşte standardele 
ecologice impuse de lege în 
localitatea Victoria. 
Alocarea se realizează către 
Primaria Victoria. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

În prezent groapa de gunoi a 
fost oficial închisa dar este 
exploatată în continuare în 
mod ilegal, nefiind sigilată şi 
securizată. 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Mediului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1137. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se alocă suma de 150 000 lei - 
în bugetul Ministerului Educaţiei 
pentru obiectivul de investiţii 
“Construirea gardului în jurul 
Liceului Teoretic din localitatea 
Codlea” 
Alocarea se realizează către 
Primăria Codlea. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 

Prin proiectul propus se va 
reinstaura starea de legalitate. 
În conformitate cu legea 
învăţământului referitor la 
siguranţa elevilor în unităţile de 
învăţământ, deoarece în 
prezent unitatea menţionată nu 
are gard împrejmuitor. 
(Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Senator Marius Coste – PPDD) rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1138. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se alocă suma de 3.600.000 lei- 
în bugetul Ministerului Educaţiei 
privind obiectivul “ Finalizare 
construcţie local Şcoala 
Generală”. Alocarea se va face 
către Primăria Rupea. 
( Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste – PP DD) 

Şcoala generală Rupea este 
una dintre puţinele şcoli din 
judeţul Braşov cu predare în 
trei limbi: română, germană şi 
maghiară. Ultima reabilitare a 
unităţii s-a făcut în anul 2003. 
(Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1139. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se alocă suma de 400.000 lei – 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivul “ 
Reparaţii clădire şcoală în satul 
Rotbav “. Alocarea se va face 
către Primăria Feldioara. 

Reabilitarea clădirii Şcolii cu 
clasele I – IV din satul Rotbav  
este o prioritate în condiţiile în 
care se doreşte un învăţământ 
de calitate. (Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune alocarea unei 
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(Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste – PP DD ) 

Guvernului) sume bugetului Ministerului 
Dezvoltării– minister care nu 
există. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1140. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
595 mii lei 
Cofinanţarea proiectului de 
reabilitare, extindere si dotare a 
unei clădiri din zona 
metropolitana Constanta, 
comuna Corbu, in vederea 
utilizării acestuia drept centru de 
tineret. 
Judeţul Constanţa- 
Comuna Corbu 
Autor: Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane si reducerea decalajului
de dezvoltare dintre mediul 
rural si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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1141. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 32 mii lei 
Dotare laboratoare – Liceul 
Tehnologic 'C.A. Rosetti', b-dul 
1mai, nr. 44 
Judetul Constanta- 
Municipiul Constanta 
Autor: Deputat Tararache 
MihaiGrupul parlamentar PPDD 
din Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea sursa de finantare 
nu este viabila întrucât 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
specifice. 
 
 

1142. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 150 mii lei 
Reparaţii acoperiş - Şcoala 
Gimnaziala Lumina 
Judeţul Constanţa- Comuna 
Lumina 
Autor:Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural si urban 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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1143. Anexa nr.3/25 Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu 25 mii lei  suma de 
Reparaţii pazie - Gradinita cu 
program normal Luminita din 
localitatea Lumina Judetul 
Constanta- Comuna Lumina 
Autor:Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane si reducerea decalajului
de dezvoltare dintre mediul 
rural si urban 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1144. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 5000 mii 
lei 
Construirea unei creşe pentru 
copii 
Judetul Constanta- Comuna 
Lumina 
Autor:Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural si urban. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1145. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25/ – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 150  mii 
lei 
pentru reabilitarea LICEUL 
TEORETIC “TUDOR 
VLADIMIRESCU” , 
CORABIA,jud.Olt 
Autor: Deputat Adam Luminita 
Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputatilor 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţionalî. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1146. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25/ – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE  I-VIII URZICA, jud. 
Olt 
Autor: Deputat Adam Luminiţa 
Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare:Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a 
fost astfel dimensionat încât 
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să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1147. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25/ – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE  I-VIII URZICA, jud. 
Olt 
Autor: 
Deputat Adam Luminiţa Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare:Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
ceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a 
fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1148. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25/ – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE  I-VIII  
GIUVARASTI,jud. Olt 
Autor: Deputat Adam Luminiţa 
Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare:  sume 
defalcate din TVA 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât sumele 
defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. 

1149. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25/ – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 

Se propune alocarea a 200 mii 
lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este prezentată o sursă de 
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CLASELE  I-VIII BRASTAVATU, 
jud. Olt. 
Autor: Deputat Adam Luminiţa 
Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat pe anul 2013, 
 

finanţare viabilă. 
 

1150. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25/ – Ministerul 
Educaţiei, Nationale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE  I-VIII IZBICENI, jud. 
Olt 
Autor: Deputat Adam Luminita 
Pachel, Grupul parlamentar 
PPDD din Camera Deputatilor 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor conditii decente 
pentru activitatea educationala. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a 
fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1151. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25/ – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei 
pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL 
IZBICENI, jud. Olt 
Autor: Deputat Adam Luminita 
Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1152. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25/ – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE  I-VIII ICOANA, jud. 
Olt 
Autor: 
Deputat Adam Luminiţa Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: sumele 
defalcate din TVA  pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece întrucât 
sumele defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 au 
destinaţie precisă. 

1153. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25/ – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE  I-VIII VISINA NOUA, 
jud.Olt 
Autor: Deputat Adam Luminita 
Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1154. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25/ – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei pentru reabilitarea 
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR 2 CORABIA, 
jud. Olt 
Autor: 
Deputat Adam Luminiţa Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Starea imobilelor care compun 
unitatea de invatamant este cel 
puţin precara. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
bugetului SRI 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Serviciului Român de 
Informaţii a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1155. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25/ – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei 
pentru reabilitare GRADINITA 
CU PROGRAM NORMAL NR 5 
CORABIA, jud. Olt 
Autor: 
Deputat Adam Luminiţa Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţionala. 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a 
fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
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1156. Legea Bugetului de Stat pe 

2013 Anexa 3/25/ – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei 
pentru reabilitare COLEGIUL 
TEHNIC”DANUBIUS” CORABIA, 
jud.Olt. 
Autor: 
Deputat Adam Luminiţa Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: sumele 
defalcate din TVA 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât sumele 
defalcate din TVA au 
destinaţie precisă. 

1157. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25/ – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE  I-VIII “VIRGIL 
MAZILESCU”  CORABIA,jud. Olt.
Autor: 
Deputat Adam Luminiţa Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1158. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25/ – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei 
pentru reabilitarea SCOALA CU 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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 CLASELE  I-VIII NR. 4, 
CORABIA,jud. Olt. 
Autor: 
Deputat Adam Luminiţa Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului  
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1159. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25/ – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
 
 
 

Se propune alocarea a 150  mii 
lei 
pentru reabilitarea LICEUL 
TEORETIC “TUDOR 
VLADIMIRESCU” , 
CORABIA,jud.Olt 
Autor: 
Deputat Adam Luminiţa Pachel 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţionala. 
 
Sursa de finanţare: reducerea 
bugetului prevăzut la Agenţia 
Naţională de Integritate 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Agenţiei Naţionale pentru 
Integritate a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1160. Anexa 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Extindere şcoala gimnaziala Nr 1 
din localitatea 1 DECEMBRIE, 
judeţul ILFOV 
Suma 800 
Autor: 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Modernizarea zonei prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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Deputat Ştefan Burlacu 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

de calitate din comunităţi 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
sau sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursele de finanţare, 
acestea nu pot fi avute în 
vedere deoarece: 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului 
de stat pe anul 2013 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
- sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă 
- în bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale nu sunt 
specificate capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
diminuate.  
 
 

1161. Anexa 3/25 Ministerul educaţiei Grădiniţa cu 8 grupe şi program 
prelungit în comuna DOMNESTI, 
judeţul ILFOV. 
Suma 5007 
Autor: 
Deputat Ştefan Burlacu 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Modernizarea zonei prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţi 
urbane şi reducerea decalajului
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursele de finanţare, 
acestea nu pot fi avute în 
vedere deoarece: 
- Fondul de rezervă bugetară 
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Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
sau sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului 
de stat pe anul 2013 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
- sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă 
- în bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale nu sunt 
specificate capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
diminuate.  
 
 

1162. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Modernizare, extindere şi 
supraetajare prin mansardare 
unitate şcolară - grădiniţă cu 
program 
prelungit JILAVA, judeţul ILFOV 
Suma : 1000 
Autor: 
Deputat Ştefan Burlacu 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
sau sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursele de finanţare, 
acestea nu pot fi avute în 
vedere deoarece: 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului 
de stat pe anul 2013 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
- sumele defalcate din TVA au 
destinaţie precisă 
- în bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale nu sunt 
specificate capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
diminuate.  
 
 

1163. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 500 mii lei 
pentru reabilitarea grădiniţei cu 
program prelungit din municipiul 
Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Mario Caloianu, grup 
parlamentar PPDD 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reperaţii şi conducând astfel la 
funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de 
învăţământ. 
Sursa de finanţare: 
Reducerea cu 500 mii lei a 
bugetului SRI şi alocarea 
acesteia pentru obiectivul 
susmenţionat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Serviciului Român de 
Informaţii a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 

1164. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 400 mii lei 
pentru construcţii şi reparaţii 
capitale la obiectivul 
„Consolidare, extindere şi 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţii la şcoala generală din 
comuna Borduşani, conducând 
astfel la funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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reabilitare şcoală cu clasele I-X 
Borduşani” în comuna Borduşani, 
judeţul Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Mario Caloianu, grup 
parlamentar PPDD 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
educaţie în special pentru copiii 
din familii cu venituri modeste 
sau risc de sărăcie. 
Sursa de finanţare: 
Reducerea cu 400 mii lei a 
bugetului SRI pe 2013 şi 
alocarea acesteia pentru 
obiectivul susmenţionat. 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Serviciului Român de 
Informaţii a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 

1165. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 120 mii lei 
pentru construcţii şi reparaţii 
capitale la şcoala generală din 
comuna Stelnica, judeţul Ialomiţa 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat Mario Caloianu, grup 
parlamentar PPDD 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţii la şcoala generală din 
comuna Stelnica, conducând 
astfel la funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
educaţie în special pentru copiii 
din familii cu venituri modeste 
sau risc de sărăcie. 
Sursa de finanţare: 
Reducerea cu 120 mii lei a 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2013  şi 
alocarea acesteia pentru 
obiectivul susmenţionat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a 
fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 

1166. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Capitol Bugetar 70.01 
 

Prevederea in Buget a sumei de 
7.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul; 
“Reabilitare Liceu Teoretic”din 
oraşul Roznov ,jud:Neamt ; 

Susţinerea financiara  din 
partea bugetului de stat este 
necesara datorita imposibilităţii 
autorităţilor locale de finanţare 
din fonduri proprii a 
respectivului obiectiv necesar 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
Întrucât capitol bugetar la care 
se face referire nu există în 
clasificaţia bugetară. În ceea 
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Iniţiator: 
Deputat Moisii Constantin 
Grup Parlamentar PP-DD 

comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1167. Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Cap 5000 – Total general 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu 28 miliarde lei. 
 
 
 
 
Autor: Ovidiu Ioan Dumitru 
Grup Parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor 
 

Suma este necesară pentru a 
asigura finanţarea de 6% 
reglementată prin lege. Este al 
doilea an consecutiv când se 
amână finanţarea sistemului de 
educaţie cu 6% din PIB, aşa 
cum prevede Legea Educaţiei 
Naţionale. 
Îmbunătăţirea situaţiei 
economice şi sociale a 
României depinde în mare 
măsură de un sistem 
educaţional performant. În 
acest sens, educaţia ar trebui 
să reprezinte o prioritate, banii 
propuşi în Proiectul Bugetului 
de Stat pe 2013 fiind 
insuficienţi pentru reformarea şi 
modernizarea sistemului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5000, 
acesta reprezentând totalul 
general al surselor de 
finanţare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
a fost clar specificată. 
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reorganizarea bugetului prin 
scăderea sau păstrarea la 
nivelul sumelor alocate prin 
Legea Bugetului de Stat pe 
2012, a bugetelor instituţiilor 
publice care au înregistrat 
creşteri in buget prin Proiectul 
de Lege a Bugetului pe 2013,  
uniformizarea şi îmbunătăţirea 
procesului de colectare care să 
ducă la creşterea veniturilor la 
bugetul de stat. 

1168. Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Cap 6501, 
Titlul IX Asistenţă Socială, Art 
02 - Ajutoare sociale 
 

Se propune majorarea 
cheltuielilor cu asigurările sociale 
din capitolul 6501, Titlul IX 
Asistenţă Socială Art 02 - 
Ajutoare sociale, cu suma de 
2577 mii lei pentru a atinge 
nivelului execuţiei preliminare din 
anul 2012 în sumă nominală de 
302.575  mii lei, în creştere cu 
0,85% faţă de proiectul de lege 
propus de Guvern. 
Autor: Ovidiu Ioan Dumitru 
Grup Parlamentar PP- DD 
Camera Deputaţilor 

Având în vedere prognozele 
economice pentru anul 2013, 
care arată o scădere a nivelului 
de trai, implicit o creştere a 
ratei sărăciei, cheltuielile cu 
asistenţa socială vor fi mai 
mari. 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/25/02 Cap 6501, Grupa/Titlul 
20 Articol 30 Alineat 30 care se 
va modifica astfel: Alte 
cheltuieli cu bunuri şi servicii (-) 
2577 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
ordonatorul principal de 
credite îşi stabileşte priorităţile 
în utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul său urmând 
obiectivele stabilite în 
documentul de politică şi 
strategie pe anul 2013. 

1169. Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Cap 5301, 
Grupa/Titlu 55 Titlul VII – Alte 
transferuri, Articol 01, Alin. 48 – 
Finanţarea proiectelor de 
cercetare-dezvoltare şi inovare 
 

Se suplimentează suma propusă 
de Guvern la Anexa nr. 3/25/02 
Cap 5301, Grupa/Titlu 55, Articol 
01, Alineat 48 – Finanţarea 
proiectelor de cercetare-
dezvoltare şi inovare cu 24.429 
mii lei. 

Cercetarea dezvoltarea 
reprezintă motorul economiei 
bazate pe cunoaştere. Prin 
această majorare se asigură o 
investiţie, utilă şi necesară, pe 
termen mediu şi lung pentru 
societatea şi economia 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Autor: Ovidiu Ioan Dumitru 
Grup Parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor 
 

românească. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1170. Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Cap 5301 
Cercetare Fundamentală şi 
Cercetare Dezvoltare, 
Grupa/Titlu 20, Art 13 – 
Pregătire profesională 
 

Se propune alocarea sumei de 
70 mii lei pentru pregătire 
profesională la Cap 5301, 
Grupa/Titlu 20, Art 13 – Pregătire 
profesională. 
Autor: Ovidiu Ioan Dumitru 
Grup Parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor 
 

Pentru atingerea obiectivelor 
principale, Ministerul Educaţiei 
Naţionale trebuie să dispună 
de personal de o înaltă 
calificare în cercetare, pentru 
care sunt necesare cursuri de 
pregătire profesională. Suma 
propusă se ridică la valoarea 
celei acordate în anul 2012 
pentru pregătire profesională. 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/25/02 Cap 5301, Grupa/Titlul 
20 Articol 30 Alineat 30 care se 
va modifica astfel: Alte 
cheltuieli cu bunuri şi servicii (-) 
70 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
reorganizarea Ministerului 
Educaţiei Naţionale, 
Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţifică a fost 
preluată ca direcţie în cadrul 
acestui minister, iar personalul 
se finanţează din sumele 
aferente administraţiei 
centrale, de la cap. 65.01 
„Învăţământ”. Ca urmare, şi 
cheltuielile privind pregătirea 
profesională se suportă din 
acelaşi capitol. 

1171. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1032,84 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii ”Extindere 
şi reabilitare Şcoala generală 
Româneşti”, comuna Româneşti, 
judeţul Botoşani. 
Autor: Deputat PP-DD Liliana 
Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Continuare obiectiv de 
investiţii. Este realizat în 
proporţie de 25%. UAT 
Româneşti nu are resursele 
necesare pentru finalizare, 
suma nu poate fi asigurată de 
la bugetul local 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea,  nu este 
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prezentată sursa de finanţare 
 

1172. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 716,83 mii lei pentru 
realizare obiectiv de investiţii 
”Construire grădiniţă în satul 
Dămideni, comuna Româneşti, 
judeţul Botoşani”. 
Autor: 
Deputat PP-DD Liliana Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Obiectiv nou cu impact social. 
Proiectul are SF dar nu a primit 
fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
 

1173. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 450000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
”Reabilitare şi modernizare 
Şcoala cu clasele I-VIII Dângeni, 
comuna Dângeni, judeţul 
Botoşani. 
Autor: 
Deputat PP-DD Liliana Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Proiect aprobat, în curs de 
derulare. Sumele sunt 
necesare pentru finalizarea 
execuţiei. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
 

1174. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 200000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
”Reabilitare şi modernizare 
Şcoala cu clasele I-IV Hulub, 

Proiect aprobat, în curs de 
derulare. Sumele sunt 
necesare pentru finalizarea 
execuţiei. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
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localitatea Hulub, comuna 
Dângeni, judeţul Botoşani. 
Autor: 
Deputat PP-DD Liliana Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
 

1175. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100000 mii lei pentru 
reabilitare Şcoală gimnazială nr.2 
Iacobeni, sat Iacobeni, comuna 
Dângeni, judeţul Botoşani. 
Autor: 
Deputat PP-DD Liliana Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Obiectiv nou de investiţii cu 
impact social. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
 

1176. Anexa 3/25/02  Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 350 mii lei pentru dotare 
Campus şcolar la Grupul Şcolar 
D.Botez, comuna Truşeşti, 
judeţul Botoşani. 
Autor: 
Deputat PP-DD Liliana Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Investiţie în derulare. Cel mai 
mare proiect de acest fel din 
ţară. Fonduri cofinanţate 860 
mii lei, fonduri proprii UAT 350 
mii lei, fonduri necesare 350 
mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
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1177. Anexa 3/25/02  Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
reabilitare, reparaţie, dotare 
Şcoala Ionăşeni, localitatea 
Ionăşeni, comuna Truşeşti, 
judeţul Botoşani. 
Autor: 
Deputat PP-DD Liliana Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Obiectiv nou cu impact social. 
Şcoala nu are nici măcar grup 
sanitar interior 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
 

1178. Anexa 3/25/02  Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 120 mii lei pentru 
reabilitare şi dotare împrejmuire 
şi magazie de lemne la Grădiniţa 
Truşeşti, comuna Truşeşti, 
judeţul Botoşani. 
Autor: 
Deputat PP-DD Liliana Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
 

1179. Anexa 3/25/02  Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii Reabilitare, 
reparaţie şi dotare cămin cultural 
în satele Truşeşti, Ionăşeni, 
Buhăceni, comuna Truşeşti, 

Proiect de investiţii cu impact 
social 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul  
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
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judeţul Botoşani. 
Autor: 
Deputat PP-DD Liliana Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

reabilitarea, repararea şi 
dotarea căminelor culturale. 
Aceste cheltuieli se asigură 
prin bugetul Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. De 
asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
 

1180. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
reabilitare acoperiş şi tâmplărie 
pvc, planşeu, dotare cu centrală 
termică şi grup sanitar Şcoala cu 
clasele I-IV Liveni, sat Liveni 
comuna Manoleasa, jud. 
Botoşani. 
Autor: 
Deputat PP-DD Liliana Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Obiectiv nou de investiţii. 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
 

1181. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
reabilitare acoperiş şi tâmplărie 
pvc, planşeu, dotare cu centrală 
termică şi grup sanitar Grădiniţa 
Liveni, sat Liveni, comuna 
Manoleasa, judeţul Botoşani. 
Autor: 
Deputat PP-DD Liliana Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Obiectiv nou de investiţii. 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea,  nu este 
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prezentată sursa de finanţare 
 

1182. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
reabilitare acoperiş şi tâmplărie 
pvc, planşeu, dotare cu centrală 
termică, grup sanitar, reparaţii 
tencuieli interioare şi exterioare  
Grădiniţa Zahoreni, sat Liveni, 
comuna Manoleasa, judeţul 
Botoşani. 
Autor: 
Deputat PP-DD Liliana Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Obiectiv nou de investiţii. 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
 

1183. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
reabilitare acoperiş şi tâmplărie 
pvc, planşeu, dotare cu centrală 
termică, grup sanitar, reparaţii 
tencuieli interioare şi exterioare  
Grădiniţa Manoleasa, sat 
Manoleasa, comuna Manoleasa, 
judeţul Botoşani. 
Autor: 
Deputat PP-DD Liliana Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Obiectiv nou de investiţii. 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
 

1184. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
reabilitare acoperiş şi tâmplărie 
pvc, planşeu, dotare cu centrală 
termică, grup sanitar, reparaţii 

Obiectiv nou de investiţii. 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul  
Ministerului Educaţiei 
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tencuieli interioare şi exterioare  
Cămin Cultural Zahoreni, sat 
Zahoreni, comuna Manoleasa, 
judeţul Botoşani. 
Autor: 
Deputat PP-DD Liliana Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Naţionale a cheltuielilor cu 
reabilitarea, repararea şi 
dotarea căminelor culturale. 
Aceste cheltuieli se asigură 
prin bugetul Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. De 
asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
 

1185. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
reabilitare acoperiş şi tâmplărie 
pvc, planşeu, dotare cu centrală 
termică, grup sanitar, reparaţii 
tencuieli interioare şi exterioare  
Cămin Cultural Liveni, sat Liveni, 
comuna Manoleasa, judeţul 
Botoşani. 
Autor: 
Deputat PP-DD Liliana Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul  
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
reabilitarea, repararea şi 
dotarea căminelor culturale. 
Aceste cheltuieli se asigură 
prin bugetul Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. De 
asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
 

1186. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 200 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii dotare cu 
centrala termica si realizare grup 
sanitar la Şcoala Veche 
Manoleasa, comuna Manoleasa, 
judeţul Botoşani. 
Autor:Deputat PP-DD Liliana 

Obiectiv nou, prioritate zero. 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
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Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
 

1187. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 200 mii lei pentru dotare 
cu centrală termică, grup sanitar, 
reparaţii tencuieli interioare şi 
exterioare  la Şcoala Sadoveni, 
sat Sadoveni, comuna 
Manoleasa, judeţul Botoşani. 
Autor:Deputat PP-DD Liliana 
Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
 

1188. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 200 mii lei pentru dotare 
cu centrală termică şi grup 
sanitar  la Şcoala cu clasele V-
VIII Liveni, sat Liveni, comuna 
Manoleasa, judeţul Botoşani. 
Autor:Deputat PP-DD Liliana 
Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
 

1189. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 225 mii lei pentru dotare 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât pe 
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Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

cu microbuz şcolar Consiliul 
Local Manoleasa, comuna 
Manoleasa, judeţul Botoşani. 
Autor:Deputat PP-DD Liliana 
Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune alocarea de sume 
pentru Consiliul Local 
Manoleasa.  De asemenea,  
nu este prezentată sursa de 
finanţare 

1190. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 250 mii lei pentru 
reabilitare exterior Şcoala 
Bogdăneşti, sat Bogdăneşti, 
comuna Santa Mare, judeţul 
Botoşani. 
Autor:Deputat PP-DD Liliana 
Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Continuare investiţie. Sumele 
sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
 

1191. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
finalizare obiectiv de investiţii 
Şcoala cu clasele I-IV Ringhileşti 
Deal, sat Ringhileşti, comuna 
Santa Mare, judeţul Botoşani. 
Autor:Deputat PP-DD Liliana 
Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

Continuare investiţie începută 
în urmă cu câţiva ani şi 
nefinalizată din lipsă de 
fonduri. Sumele sunt necesare 
pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale şi 
creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea,  nu este 
prezentată sursa de finanţare 
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1192. 2013 Anexa 3/25/2 – Ministerul 

Educaţiei, Naţionale 
Grupa 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se propune alocarea a 2 000 000 
lei 
pentru reabilitarea Scolii 
Gimnaziale 
Deveselu – judeţul Olt 
Autor:Deputat PP-DD Dumitru 
Niculescu 
Grupul Parlamentar al PP-DD 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţionala. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu există bază 
legală pentru alocarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
 

1193. Anexa 3/25/2 – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
Grupa 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 
 

Se propune alocarea a 150 mii 
lei 
pentru , reparaţii la Grădiniţa cu  
program normal  din com. 
Comanca jud. Olt 
Autor:Deputat PP-DD Dumitru 
Niculescu 
Grupul Parlamentar al PP-DD 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţionala. 
 
Sursa de finanţare:Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a 
fost astfel dimensionat încât 
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să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1194. Anexa 3/25/2 – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
Grupa 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 
 

Se propune alocarea a 120 mii 
lei 
pentru reabilitare la Şcoala  si 
Grădiniţa cu program normal din 
com Studina ,jud. Olt 
Autor: 
Deputat PP-DD Dumitru 
Niculescu 
Grupul Parlamentar al PP-DD 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţionala. 
 
 
Sursa de finanţare:  sume 
defalcate din TVA 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
întrucât sumele defalcate din 
TVA au destinaţie precisă. 

1195. Anexa 3/25/2 – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
Grupa 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune alocarea a 220 mii 
lei pentru continuarea si 
finalizarea lucrărilor de  
modernizarea si reabilitarea 
Căminului cultural din com. 
Studinita, jud. Olt. 
Autor: 
Deputat PP-DD Dumitru 
Niculescu 
Grupul Parlamentar al PP-DD 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii  minime 
necesare  locuitorilor  comunei 
pentru socializare si  informare 
. 
Sursa de finanţare: Bugetul  
Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul  
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
reabilitarea, repararea şi 
dotarea căminelor culturale. 
Aceste cheltuieli se asigură 
prin bugetul Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice.  
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1196. Anexa 3/25/2 – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
Grupa 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 
 
 

Se propune alocarea a 150 mii 
lei pentru reabilitarea (acoperiş si 
izolaţie pereţi interiori si exteriori) 
Căminului cultural din com. 
Stoenesti, jud. Olt. 
Autor: 
Deputat PP-DD Dumitru 
Niculescu 
Grupul Parlamentar al PP-DD 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente  
pentru desfăşurarea activităţilor 
culturale din comuna 
Sursa de finanţare: 
Bugetul  Ministerul Educaţiei, 
Naţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul  
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
reabilitarea, repararea şi 
dotarea căminelor culturale. 
Aceste cheltuieli se asigură 
prin bugetul Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice.  
 

1197. Anexa 3/25/2 – Ministerul 
Educaţiei, Naţionale 
Grupa 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei 
pentru reabilitare Şcoala din 
comuna Stoenesti , jud. Olt 
Autor: 
Deputat PP-DD Dumitru 
Niculescu 
Grupul Parlamentar al PP-DD 

Suma este necesara pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţionala. 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
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1198. Anexa 3/25- Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
6500/20 TITLUL II BUNURI SI 
SERVICII 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu 133000 Ron pentru 
realizarea obiectivului: 
Reparaţii terasa cantina si 
instalaţii încălzire la, Liceul 
Forestier C-lea Timişorii nr.29-31 
din Municipiul Arad 
Autor: Deputat Ion SCHEAU 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1199. Anexa 3/25- Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
6500/20 TITLUL II BUNURI SI 
SERVICII 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu 110000 Ron pentru 
realizarea obiectivului : 
Reparaţii interioare zugrăvit si 
reparaţii acoperiş la grădiniţa 
PP3 C-lea Timisorii nr.94 din 
Municipiul Arad 
Autor: Deputat Ion SCHEAU 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Asigurarea unor condiţii 
normale pentru desfăşurarea 
activităţii 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1200. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Anexa 3-25 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 50 mii lei pentru 
reabilitarea sistemului de 
încălzire de la grădiniţa nr. 38 din 
municipiul Brăila, judeţul Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
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Camera Deputaţilor PP-DD de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
specifice. 
 

1201. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Anexa 3-25 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
reabilitarea grădiniţei nr. 47 din 
municipiul Brăila, judeţul Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
specifice. 
 

1202. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Anexa 3-25 

Suplimentarea bugetului MEN cu 
suma de 30 de mii de lei pentru 
dotări IT la Şcoala “Anton Pann” , 
cartier Lacu Dulce, Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Integrarea eficienta a copiilor 
romi in sistemul de învăţământ. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezerva al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
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astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
specifice. 
 

1203. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Anexa 3-25 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 50 mii lei pentru 
reabilitarea sistemului de 
încălzire de la grădiniţa cu 
program săptămânal nr. 10 
din municipiul Brăila, judeţul 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
specifice. 
 

1204. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Anexa 3-25 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 50 mii lei pentru 
reabilitarea sistemului de 
încălzire de la grădiniţa cu 
program săptămânal nr. 21 
din municipiul Brăila, judeţul 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
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specifice. 
 

1205. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Anexa 3-25 

Se alocă suma de 30 mii lei 
pentru reabilitarea sistemului de 
încălzire de la grădiniţa cu 
program prelungit nr. 26 din 
municipiul Brăila, judeţul 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
specifice. 
 

1206. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 
 

Se aloca suma de 30 de mii de 
lei pentru dotări materiale la 
Şcoala “Nedelcu Chercea” , 
cartier Chercea, Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Susţinerea unui învăţământ 
performant. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezerva al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, 
aceastea finanţându-se prin 
bugetele locale.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 
 

1207. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 
 

Se aloca suma de 15 de mii de 
lei pentru dotări materiale la 
Şcoala “George Coşbuc” , Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Susţinerea unui învăţământ 
performant. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezerva al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, 
aceastea finanţându-se prin 
bugetele locale.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 
 

1208. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Se aloca suma de 30 de mii de 
lei pentru dotări materiale la 
Şcoala “Alexandr Sergheevici 

Susţinerea unui învăţământ 
performant pentru copiii 
comunităţii ruşilor lipoveni. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
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Puskin” , Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezerva al Guvernului 

finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, 
aceastea finanţându-se prin 
bugetele locale.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 
 

1209. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Se aloca suma de 20 de mii de 
lei pentru dotări materiale la 
Şcoala “Dimitrie Cantemir” , 
Brăila 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Susţinerea unui învăţământ 
performant. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezerva al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, 
aceastea finanţându-se prin 
bugetele locale.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 
 

1210. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Burse acordate elevilor brăileni 
valoare 10 de mii de lei. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Stimularea si recunoaşterea 
meritelor elevilor olimpici. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1211. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 
 

Alocarea sumei de 5 mii de lei 
pentru asigurarea de rechizite 
copiilor brăileni proveniţi din 
familii cu probleme, Şcoala 
“Anton Pann”,Braila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Asigurarea familiilor cu venituri 
reduse necesarul de pregătire 
a copiilor şcolari. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1212. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 
 

Alocarea sumei de 15 mii de lei 
pentru Programul “Bani de 
liceu”copiilor brăileni proveniţi din 
familii cu probleme, Şcoala 
“Nedelcu Chercea Pann”,Braila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 

Asigurarea de şanse egale la 
educaţie copiilor proveniţi din 
familii cu venituri reduse sau 
familii monoparentale. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
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Camera Deputaţilor PP-DD clar sursa de finanţare. 
1213. Ministerul Educaţiei Naţionale 

Anexa 3-25 
Alocarea sumei de 100 de mii de 
lei pentru achiziţionarea de 
calculatoare de către copiii 
proveniţi din familii cu venituri 
reduse, Şcoala “Dimitrie 
Cantemir”, Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara,Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

 
Asigurarea de şanse egale la 
educaţie prin achiziţionare unui 
PC. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1214. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Se propune acordarea sumei de 
50 mii lei pentru Şcoala gen V-
VIII “I.L.Caragiale”pentru 
reamenajarea terenurilor 
sportive. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Susţinerea unui invatamant 
performant. 
Sursa de finanţare: bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1215. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Se propune acordarea sumei de 
50 mii lei pentru Şcoala gen V-
VIII “Aurel Vlaicu”pentru 
reamenajarea terenurilor sportive 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Susţinerea unui invatamant 
performant. 
Sursa de finanţare: bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1216. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Se propune acordarea sumei de 
30 mii lei pentru Şcoala gen V-
VIII “Nedelcu Chercea”pentru 
reamenajarea terenurilor sportive 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Susţinerea unui invatamant 
performant. 
Sursa de finanţare: bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
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clar sursa de finanţare. 
1217. Ministerul Educaţiei Naţionale 

Anexa 3-25 
Alocarea sumei de 5 mii de lei 
pentru Programul “Bani de 
liceu”copiilor brăileni proveniţi din 
familii cu probleme, Şcoala 
“Alexandru Turtoi”, comuna 
Ciocile, Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Asigurarea de şanse egale la 
educaţie copiilor proveniţi din 
familii cu venituri reduse sau 
familii monoparentale. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1218. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Alocarea sumei de 10 mii de lei 
pentru Programul “Bani de 
liceu”copiilor brăileni proveniţi din 
familii cu probleme, Scoala I-VIII 
sat Corbu Nou, comuna 
Maxineni, Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Asigurarea de şanse egale la 
educaţie copiilor proveniţi din 
familii cu venituri reduse sau 
familii monoparentale. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1219. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Alocarea sumei de 5 mii de lei 
pentru Programul “Bani de 
liceu”copiilor brăileni proveniţi din 
familii cu probleme, Şcoala I-VIII 
sat Lanurile,  Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Asigurarea de şanse egale la 
educaţie copiilor proveniţi din 
familii cu venituri reduse sau 
familii monoparentale. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1220. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Alocarea sumei de 10 mii de lei 
pentru Programul “Bani de 
liceu”copiilor brăileni proveniţi din 
familii cu probleme, Şcoala I-VIII 
, comuna Victoria, Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 

Asigurarea de şanse egale la 
educaţie copiilor proveniţi din 
familii cu venituri reduse sau 
familii monoparentale. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
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Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1221. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Alocarea sumei de 5 mii de lei 
pentru asigurarea de rechizite 
copiilor brăileni proveniţi din 
familii cu probleme, vorbitori de 
limba rusa, Scoala “ Alexandr 
Sergheevici Puskin”,Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Asigurarea familiilor cu venituri 
reduse necesarul de pregătire 
a copiilor şcolari. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1222. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Alocarea sumei de 8 mii de lei 
pentru asigurarea de rechizite 
copiilor brăileni proveniţi din 
familii cu probleme,  Şcoala I-VIII 
Însuratei, judeţul Brăila 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Asigurarea familiilor cu venituri 
reduse necesarul de pregătire 
a copiilor şcolari. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1223. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Alocarea sumei de 5 mii de lei 
pentru asigurarea de rechizite 
copiilor brăileni proveniţi din 
familii cu probleme,  Şcoala I-VIII 
Viziru, judeţul Brăila 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Asigurarea familiilor cu venituri 
reduse necesarul de pregătire 
a copiilor şcolari. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1224. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Alocarea sumei de 7 mii de lei 
pentru asigurarea de rechizite 
copiilor brăileni proveniţi din 
familii cu probleme,  Scoala de 
arte si meserii Sutesti, judeţul 
Brăila 

Asigurarea familiilor cu venituri 
reduse necesarul de pregătire 
a copiilor şcolari. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
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Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputatilor PP-DD 

asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1225. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Alocarea sumei de 50 de mii de 
lei pentru achiziţionarea de 
calculatoare de către copiii 
proveniţi din familii cu venituri 
reduse, Şcoala de arte si meserii 
Movila Miresii, Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Asigurarea de şanse egale la 
educaţie prin achiziţionare unui 
PC. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1226. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Alocarea sumei de 40 de mii de 
lei pentru achiziţionarea de 
calculatoare de către copiii 
proveniţi din familii cu venituri 
reduse, Şcoala I-VIII Perisoru, 
Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Asigurarea de şanse egale la 
educaţie prin achiziţionare unui 
PC. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1227. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Alocarea sumei de 30 de mii de 
lei pentru achiziţionarea de 
calculatoare de către copiii 
proveniţi din familii cu venituri 
reduse, Şcoala I-VIII Tataru, 
Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputaţilor PP-DD 

Asigurarea de şanse egale la 
educaţie prin achiziţionare unui 
PC. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1228. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Alocarea sumei de 35 de mii de 
lei pentru achiziţionarea de 

Asigurarea de şanse egale la 
educaţie prin achiziţionare unui 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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calculatoare de către copiii 
proveniţi din familii cu venituri 
reduse, Şcoala I-VIII Spiru Haret, 
Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputatilor PP-DD 

PC. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1229. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Alocarea sumei de 30 de mii de 
lei pentru achiziţionarea de 
calculatoare de către copiii 
proveniţi din familii cu venituri 
reduse, Şcoala I-VIII Visani, 
Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Asigurarea de şanse egale la 
educaţie prin achiziţionare unui 
PC. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1230. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Alocarea sumei de 20 de mii de 
lei pentru achiziţionarea de 
calculatoare de către copiii 
proveniţi din familii cu venituri 
reduse, Şcoala I-VIII Jirlau, 
Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Asigurarea de şanse egale la 
educaţie prin achiziţionare unui 
PC. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1231. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Alocarea sumei de 10 de mii de 
lei pentru achiziţionarea de 
calculatoare de către copiii 
proveniţi din familii cu venituri 
reduse, Şcoala I-VIII Romanu, 
Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 

Asigurarea de şanse egale la 
educaţie prin achiziţionare unui 
PC. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 
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Camera Deputaţilor PP-DD 
1232. Ministerul Educaţiei Naţionale 

Anexa 3-25 
 

Alocarea sumei de 20 de mii de 
lei pentru achiziţionarea de 
calculatoare de către copiii 
proveniţi din familii cu venituri 
reduse, Şcoala I-VIII Cuza Voda, 
Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Asigurarea de şanse egale la 
educaţie prin achiziţionare unui 
PC. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1233. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Alocarea sumei de 10 de mii de 
lei pentru achiziţionarea de 
calculatoare de către copiii 
proveniţi din familii cu venituri 
reduse, Şcoala I-VIII Romanu, 
Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Asigurarea de şanse egale la 
educaţie prin achiziţionare unui 
PC. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1234. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3-25 

Alocarea sumei de 25 de mii de 
lei pentru achiziţionarea de 
calculatoare de către copiii 
proveniţi din familii cu venituri 
reduse, Scoala I-VIII Mihai 
Bravu, Brăila. 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara, Grup Parlamentar 
Camera Deputaţilor PP-DD 

Asigurarea de şanse egale la 
educaţie prin achiziţionare unui 
PC. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul ME 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este prezentată 
clar sursa de finanţare. 

1235. Anexa 3/25, Ministerul Educaţiei 
Cercetării si Inovării 
Capitolul ....., art....., alin. .... 

Se propune alocarea sumei de 
3900 mii lei pentru municipiul 
Giurgiu, judeţul Giurgiu pentru 
consolidare – corp C1, Colegiul 
Naţional „Ion Maiorescu” 

Finalizarea lucrărilor la corpul 
C1 în vederea asigurării unor 
condiţii normale pentru 
desfăşurarea procesului de 
învăţământ, în acest moment 

Se propune respingerea, 
întrucât prin amendament se 
propune alocarea unei sume 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării care nu 
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Iniţiator: Deputat Ciobanu Liliana 
Grup  Parlamentar  PP-DD 
 

cursurile desfăşurându-se într-
un internat. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

există. De altfel, nici sursa de 
finanţare nu este viabilă 
întrucât bugetul Secretariatului 
General al Guvernului a fost 
astfel dimensionat încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1236. Anexa 3/25, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării si Inovării 
Capitolul ....., art....., alin. .... 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare termică + acoperiş  
Şcoala Generală cu clasele I – 
VIII, comuna Cosoba, judeţul 
Giurgiu 
Iniţiator 
Deputat Ciobanu Liliana 
Grup  Parlamentar  PP-DD 

Necesitatea reparării 
obiectivului de investiţie de 
importanţă educaţională 
majoră pentru comunitatea 
locală. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât prin amendament se 
propune alocarea unei sume 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării care nu 
există. De altfel, nici sursa de 
finanţare nu este viabilă 
întrucât bugetul Secretariatului 
General al Guvernului a fost 
astfel dimensionat încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1237. Anexa 3/25, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării si Inovării 
Capitolul ....., art....., alin. ..... 

Se propune alocarea sumei de 
800 mii lei pentru obiectivul 
„Construcţie grădiniţă în sat 
Zorile”, comuna Grădinari, judeţul 
Giurgiu 
Iniţiator: Deputat Ciobanu Liliana 
Grup  Parlamentar  PP-DD 

Finalizare obiectiv de investiţii 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât prin amendament se 
propune alocarea unei sume 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării care nu 
există. De altfel, nici sursa de 
finanţare nu este viabilă 
întrucât bugetul Secretariatului 
General al Guvernului a fost 
astfel dimensionat încât să 
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permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1238. Anexa 3/25, Ministerul Educaţiei 
Cercetării si Inovării 
Capitolul ....., art....., alin. .... 

Se propune alocarea sumei de 
1500 mii lei pentru obiectivul 
„Construcţie grădiniţă” sat 
Adunaţii Copăceni, comuna 
Adunaţii Copăceni, judeţul 
Giurgiu 
Iniţiator: Deputat Ciobanu Liliana 
Grup  Parlamentar  PP-DD 

Necesitatea construirii 
obiectivului de investiţie de 
importanţă educaţională 
majoră pentru comunitatea 
locală. 
Sursa de finanţare:  Bugetul 
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale 

Se propune respingerea, 
întrucât prin amendament se 
propune alocarea unei sume 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării care nu 
există. De altfel, nici sursa de 
finanţare nu este viabilă 
întrucât bugetul Serviciului de 
Transmisiuni Speciale a fost 
astfel dimensionat încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1239. Anexa 3/25, Ministerul Educaţiei 
Cercetării si Inovării 
Capitolul ....., art....., alin. .... 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare Şcoala cu clasele I – 
IV, din satul Crânguri, comuna 
Singureni, judeţul Giurgiu 
Iniţiator: Deputat Ciobanu Liliana 
Grup  Parlamentar  PP-DD 

Necesitatea reparării 
obiectivului de investiţie de 
importanţă educaţională 
majoră pentru comunitatea 
locală. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât prin amendament se 
propune alocarea unei sume 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării care nu 
există. De altfel, nici sursa de 
finanţare nu este viabilă 
întrucât bugetul Secretariatului 
General al Guvernului a fost 
astfel dimensionat încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
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1240. Anexa 3/25, Ministerul Educaţiei 
Cercetării si Inovării 
Capitolul ....., art....., alin. ..... 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare Şcoala cu clasele I – 
VIII, din satul Trestieni, comuna 
Ulmi, judeţul Giurgiu 
Iniţiator: Deputat Ciobanu Liliana 
Grup  Parlamentar  PP-DD 

Necesitatea reparării 
obiectivului de investiţie de 
importanţă educaţională 
majoră pentru comunitatea 
locală. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât prin amendament se 
propune alocarea unei sume 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării care nu 
există. De altfel, nici sursa de 
finanţare nu este viabilă 
întrucât bugetul Secretariatului 
General al Guvernului a fost 
astfel dimensionat încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1241. Anexa 3/25, Ministerul Educaţiei 
Cercetării si Inovării 
Capitolul ....., art....., alin. ..... 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare Şcoala cu clasele I – 
VIII, din satul Poenari, comuna 
Ulmi, judeţul Giurgiu 
Iniţiator: Deputat Ciobanu Liliana 
Grup  Parlamentar  PP-DD 

Necesitatea reparării 
obiectivului de investiţie de 
importanţă educaţională 
majoră pentru comunitatea 
locală. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât prin amendament se 
propune alocarea unei sume 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării care nu 
există. De altfel, nici sursa de 
finanţare nu este viabilă 
întrucât bugetul Secretariatului 
General al Guvernului a fost 
astfel dimensionat încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1242. Anexa 3/25, Ministerul Educaţiei 
Cercetării si Inovării 
Capitolul ....., art....., alin. ..... 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare Şcoala cu clasele I – 
IV, din satul Icoana, comuna 
Ulmi, judeţul Giurgiu 

Necesitatea reparării 
obiectivului de investiţie de 
importanţă educaţională 
majoră pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea, 
întrucât prin amendament se 
propune alocarea unei sume 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării care nu 
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Iniţiator: Deputat Ciobanu Liliana 
Grup  Parlamentar  PP-DD 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

există. De altfel, nici sursa de 
finanţare nu este viabilă 
întrucât bugetul Secretariatului 
General al Guvernului a fost 
astfel dimensionat încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1243. Anexa 3/25, Ministerul Educaţiei 
Cercetării si Inovării 
Capitolul ....., art....., alin. ..... 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei, reabilitare grădiniţa 
sat Stoieneşti, comuna 
Stoieneşti, judeţul Giurgiu 
Iniţiator: Deputat Ciobanu Liliana 
Grup  Parlamentar  PP-DD 

Necesitatea reparării 
obiectivului de investiţie de 
importanţă educaţională 
majoră pentru comunitatea 
locală. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât prin amendament se 
propune alocarea unei sume 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării care nu 
există. De altfel, nici sursa de 
finanţare nu este viabilă 
întrucât bugetul Secretariatului 
General al Guvernului a fost 
astfel dimensionat încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1244. Anexa 3/25, Ministerul Educaţiei 
Cercetării si Inovării 
Capitolul ....., art....., alin. ..... 
 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru reabilitare 
termică şi acoperiş a Şcolii 
Generale nr.1 , sat Stoieneşti, 
comuna Stoieneşti , judeţul 
Giurgiu 
Iniţiator: Deputat Ciobanu Liliana 
Grup  Parlamentar  PP-DD 

Necesitatea reparării 
obiectivului de investiţie de 
importanţă educaţională 
majoră pentru comunitatea 
locală. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât prin amendament se 
propune alocarea unei sume 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării care nu 
există. De altfel, nici sursa de 
finanţare nu este viabilă 
întrucât bugetul Secretariatului 
General al Guvernului a fost 
astfel dimensionat încât să 
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permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1245. Anexa 3/25, Ministerul Educaţiei 
Cercetării si Inovării 
Capitolul ....., art....., alin. ..... 
 

Se propune alocarea sumei de 
3400 mii lei, pentru continuarea 
Lucrărilor de construire a 
Grădiniţei cu program normal, cu 
7 grupe , nr.6 – Cartier Negru 
Voda din Municipiul Giurgiu 
Iniţiator: Deputat Ciobanu Liliana 
Grup  Parlamentar  PP-DD 

Continuarea lucrărilor este 
necesară din cauza spaţiului 
impropriu in care funcţionează 
grădiniţa nr.6, aflată la parterul 
unui bloc, cele 6 grupe de 
preşcolari fiind mutate 
provizoriu la doua şcoli 
gimnaziale aflate in cartiere 
diferite. 
Menţionăm că această 
grădiniţă era singura din 
cartierul Negru Voda, format in 
cea mai mare parte din blocuri 
unde locuiesc multe familii 
tinere. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât prin amendament se 
propune alocarea unei sume 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării care nu 
există. De altfel, nici sursa de 
finanţare nu este viabilă 
întrucât bugetul Secretariatului 
General al Guvernului a fost 
astfel dimensionat încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1246. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Cap. 6501 Invatamant 
Grupa 71, Titlul XII – Active 
nefinanciare, 

Se propune suplimentarea 
bugetului 
MEN pentru: 
Susţinerea investiţiei – Municipiul 
Vaslui, Grădiniţe cu program 
prelungit – două grădiniţe – 
5.071 mii lei 
Grădiniţa din satul Chircesti – 50 
mii lei 
Grădiniţa din satul Miclesti – 50 
mii lei 

Lipsă locuri pentru copii în 
grădiniţele existente. 
Închiderea fabricilor din judeţul 
Vaslui a dus la dispariţia 
grădiniţelor. Deşi condiţiile 
social-economice sunt vitrege, 
natalitatea este ridicată şi se 
impune asigurarea educaţiei 
timpurii conform standardelor 
U.E. 
Sursa finanţării: 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuielilor  de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate 
realiza pe bază de hotărâre a 
Guvernului promovată de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 658 -

Valoare: 5.171 mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 

Bugetul ministerului 
Bugetul administraţiei 
prezidenţiale 

către acest minister. În ceea 
ce priveşte sursele de 
finanţare, acestea nu pot fi 
avute în vedere întrucât 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi al Administraţiei 
Prezidenţiale au fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiilor 
respective. 

1247. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Cap. 6501 Invatamant 
Grupa 71, Titlul XII – Active 
nefinanciare, 

Se propune suplimentarea 
bugetului 
MEN pentru: 
Şcoala cu clasele I-VIII din satul 
Garceni, judeţul Vaslui – 200 mii 
lei 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 

Reabilitare totala, inclusiv 
schimbarea geamurilor,uşilor, 
reţeaua de alimentare cu 
energie electrica 
si acoperişului, alimentarea cu 
apa, continuarea lucrărilor. 
Sursa finanţării: 
Bugetul ministerului 
Bugetul administraţiei 
prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuielilor  de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate 
realiza pe bază de hotărâre a 
Guvernului promovată de 
către acest minister. În ceea 
ce priveşte sursele de 
finanţare, acestea nu pot fi 
avute în vedere întrucât 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi al Administraţiei 
Prezidenţiale au fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiilor 
respective. 
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1248. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Cap. 6501 Invatamant 
Grupa 71, Titlul XII – Active 
nefinanciare, 

Se propune suplimentarea 
bugetului 
MEN pentru: 
Şcoala cu clasele I-VIII 
“Stefan Ciubotarasu”din satul 
Lipovat, judeţul Vaslui – 200 mii 
lei 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 

Reabilitare totala, inclusiv 
schimbarea 
geamurilor,uşilor,reţeaua de 
alimentare cu energie electrica 
si acoperişului, alimentarea cu 
apa, continuarea lucrărilor. 
Sursa finanţării: 
Bugetul ministerului 
Bugetul administraţiei 
prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuielilor  de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate 
realiza pe bază de hotărâre a 
Guvernului promovată de 
către acest minister. În ceea 
ce priveşte sursele de 
finanţare, acestea nu pot fi 
avute în vedere întrucât 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi al Administraţiei 
Prezidenţiale au fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiilor 
respective. 

1249. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Cap. 6501 Invatamant 
Grupa 71, Titlul XII – Active 
nefinanciare, 

Se propune suplimentarea 
bugetului 
MEN pentru: 
Şcoala cu clasele I-VIII din 
comuna Puscasi, judeţul Vaslui - 
700 mii lei 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 

Reabilitare totala, inclusiv 
schimbarea 
geamurilor,uşilor,reţeaua de 
alimentare cu energie electrica 
si acoperişului, alimentarea cu 
apa, continuarea lucrărilor. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului 
Bugetul administraţiei 
prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuielilor  de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate 
realiza pe bază de hotărâre a 
Guvernului promovată de 
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către acest minister. În ceea 
ce priveşte sursele de 
finanţare, acestea nu pot fi 
avute în vedere întrucât 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi al Administraţiei 
Prezidenţiale au fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiilor 
respective. 

1250. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Cap. 6501 Invatamant 
Grupa 71, Titlul XII – Active 
nefinanciare, 

Se propune suplimentarea 
bugetului 
MEN pentru: 
Şcoala cu clasele I-VIII din satul 
Draxeni, judeţul Vaslui – 270 mii 
lei 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 

Reabilitare totala, inclusiv 
schimbarea 
geamurilor,uşilor,reţeaua de 
alimentare cu energie electrica 
si acoperişului, alimentarea cu 
apa, continuarea lucrărilor. 
Sursa finanţării: 
Bugetul ministerului 
Bugetul administraţiei 
prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuielilor  de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate 
realiza pe bază de hotărâre a 
Guvernului promovată de 
către acest minister. În ceea 
ce priveşte sursele de 
finanţare, acestea nu pot fi 
avute în vedere întrucât 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi al Administraţiei 
Prezidenţiale au fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiilor 
respective. 
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1251. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Cap. 6501 Invatamant 
Grupa 71, Titlul XII – Active 
nefinanciare, 

Se propune suplimentarea 
bugetului 
MEN pentru: 
Şcoala cu clasele I-VIII din satul 
Barzesti, judeţul Vaslui – 500 mii 
lei 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 

Reabilitare totala, inclusiv 
schimbarea 
geamurilor,uşilor,reţeaua de 
alimentare cu energie electrica 
si acoperişului, alimentarea cu 
apa, continuarea lucrărilor. 
Sursa finanţării: 
Bugetul ministerului 
Bugetul administraţiei 
prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuielilor  de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate 
realiza pe bază de hotărâre a 
Guvernului promovată de 
către acest minister. În ceea 
ce priveşte sursele de 
finanţare, acestea nu pot fi 
avute în vedere întrucât 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi al Administraţiei 
Prezidenţiale au fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiilor 
respective. 

1252. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educatiei Nationale 
 
 

(1) În anul 2013 se alocă un 
procent de 6% din PIB pentru 
finanţarea politicilor publice 
sectoriale şi structurale din 
domeniul educaţiei  şi un procent 
de 1% din PIB pentru activitatea 
de cercetare ştiinţifică, în 
conformitate cu prevederile art. 8 
din Legea Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011. 
(2) În acest procent sunt incluse 

Legea 1/2011 prevede 
alocarea a cel putin6% din PIB, 
iar orice alocare sub aceasta 
suma este ilegala si 
insuficienta . 
Un lucru este cert: România 
este tara cu peste 150000 de 
neştiutori de carte, cu un 
nedorit loc fruntaş printre tarile 
europene, tara in care peste 
40% din adolescenţii de 15 ani 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
sunt prezentate concret 
sursele de acoperire a 
cheltuielilor şi nici modalitatea 
de modificare a bugetelor şi a 
anexelor la bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite care vizează domeniul 
educaţiei şi cercetării 
ştiinţifice. Ca atare, 
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fondurile alocate domeniului 
educaţiei prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, precum şi sumele 
alocate în sistem descentralizat 
la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor, 
municipiului Bucureşti şi judeţelor 
pentru finanţarea tipurilor de 
cheltuieli, potrivit legii, în 
domeniul educaţiei. 
(4) Bugetele ordonatorilor 
principali de credite şi anexele 
care vizează domeniul educaţiei 
şi cercetării se modifică 
corespunzător.” 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

au dificultatea  în citirea unui 
text si in care 40% din elevi au 
acasă mai puţin de 10 cărţi. 
Pentru învăţământul universitar 
sumele alocate vizează 
respectarea prevederilor 
Statutului Studentului si a Legii 
nr. 1/2011 a Educaţiei 
Naţionale privind facilitatule 
acordate studenţilor si valoarea 
burselor, 
printre care se număra 
creşterea subvenţiei pentru 
cămine si cantine cu 30%, 
majorare despre care ANOSR 
afirma ca a fost agreata de 
fostul ministru USL, precum si 
construcţia de noi cămine 
studenţeşti asigurându-se 
astfel accesul categoriilor 
defavorizate la învăţământul 
superior ce a fost asumate 
indirect prin Programul de 
guvernare 2013-2014, in care 
este prevăzut "accesul liber si 
egal la educaţie si la sănătate 
si care sa asigure cetăţenilor 
romani o viata demna".
Pentru învăţământul 
preuniversitar se vor putea 
realiza  investiţii in construirea 
campusurilor şcolare destinate 
asigurării serviciilor de educaţie 

amendamentul conduce la 
creşterea deficitului bugetar, 
ceaa ce contravine Tratatului 
privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
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pana la nivel liceal (burse, 
cantine, cămin si/sau transport 
zilnic asigurat), precum si in 
construirea si reabilitarea 
bazelor sportive, respectiv a 
secţiilor sportive de la nivelul 
unitarilor de invatamant. Anul 
2013 trebuie sa fie anul in care 
sa se realizeze adecvat atât 
accesul copiilor din mediul rural 
la şcoala  cat si calitatea 
condiţiilor de invatamant. 
Sursa finanţării: 
Bugetul administraţiei 
prezidenţiale 
Precum si 
a) emisiuni de titluri de stat în 
lei, respectiv certificate de 
trezorerie cu discont, cu 
scadenţe la 1,3,6 şi 12 luni şi 
obligaţiuni de stat de tip 
benchmark pe piaţa internă, cu 
scadenţe pe termen mediu, la 
3 şi 5 ani; 
b) emisiuni de titluri de stat sub 
formă de subscripţie publică, în 
valută pe termen mediu; 
c) împrumuturi deja contractate 
(în derulare) destinate finanţării 
de proiecte; 
d) contractarea unor finanţări 
externe noi în cadrul pachetul 
financiar extern încheiat cu 
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FMI, UE şi Banca Mondială; 
e) împrumuturi contractate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale; 
f) sume recuperate de către 
Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului din activele 
bancare neperformante. 

1253. Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.03/25/02 cap 6510, 
grupa /titlul 71 TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE, 
art. 01- alin.01- Construcţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizare lucrări grădiniţă 
comuna Şura Mică. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea construcţiei la 
Şcoala cu clasele I-VIII şi 
grădiniţa, din satul Ruscior, 
comuna Şura Mică, judeţul 
Sibiu. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului  întrucât este 
neclar. Astfel, se propune 
suplimentarea sumelor 
alocate pentru activităţi 
finanţate integral din venituri 
proprii, la cap. 6510 -  capitol 
care nu există în anexa 
3/25/02 „„Sume alocate de la 
bugetul de stat”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 
 . 

1254. Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 

Se solicită achiziţia unui imobil 
destinat activităţilor de 

Se propune respingerea 
întrucât Fondul de rezervă 
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Anexa nr.03/25/02 cap 6510, 
grupa /titlul 71 TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE, 
art. 01- alin.01- Construcţii 

Naţionale cu suma de 12.000 mii 
lei pentru achiziţia de imobil 
destinat activităţilor de 
învăţământ universitar în Sibiu. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob 
Grup Parlamentar PP-DD 

învăţământ pentru 
Universitatea din Sibiu, 
deoarece spaţiul în care îşi 
desfăşura activitatea se află în 
curs de retrocedare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază 
de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30(2) 
din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

1255. Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Anexa nr. 3/25/02, Grupa/Titlul 
51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea a 1.400 mii 
lei pentru definitivare construcţie 
grădiniţa cu program prelungit 
comuna Libling, jud Timiş 
Autor: Deputat Adrian Nicolae 
Diaconu – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Investiţie nefinalizata realizata 
in proporţie de 50% 
Sursa de finanţare: Fondul 
Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea, sursa de 
finanţare nu este clar 
specificată.  
 

1256. Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Anexa nr. 3/25/02, Grupa/Titlul 
51- 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune alocarea a 210 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţii la şcoala 
generala nr 19 Timisoara, 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
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administraţiei publice jud.Timiş. 
Autor: Deputat Adrian Nicolae 
Diaconu – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul 
Ministerului 

Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
De asemenea, sursa de 
finanţare nu este clar 
specificată.  
 

1257. Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Anexa nr. 3/25/02, Grupa/Titlul 
51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea a 200 mii 
lei pentru modernizare 
infrastructura şcolara si dotare cu 
aparatură pentru şcoala 
generală nr 8 Timisoara, 
jud.Timiş. 
 
Autor: Deputat Adrian Nicolae 
Diaconu – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale şi dotări 
la unităţile de învăţământ 
preuniversitar. De asemenea, 
sursa de finanţare nu este clar 
specificată.  
 

1258. Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Anexa nr. 3/25/02, Grupa/Titlul 
51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea a 200 mii 
lei pentru modernizare 
infrastructura şcolara si dotare cu 
aparatură Colegiul Naţional 
Banatean Timişoara, jud Timiş. 
Autor: Deputat Adrian Nicolae 
Diaconu – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale şi dotări 
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la unităţile de învăţământ 
preuniversitar. De asemenea, 
sursa de finanţare nu este clar 
specificată.  
 

1259. Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Anexa nr. 3/25/02, Grupa/Titlul 
51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea a 200 mii 
lei pentru modernizare 
infrastructura şcolara si dotare cu 
aparatură pentru Liceul 
Nicolaus Lenau Timisoara, jud 
Timiş. 
Autor: Deputat Adrian Nicolae 
Diaconu – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale şi dotări 
la unităţile de învăţământ 
preuniversitar. De asemenea, 
sursa de finanţare nu este clar 
specificată.  
 

1260. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea şcolilor în localităţile 
Bichigi şi Jupâneşti, localităţi 
aparţinătoare oraşului 
Făget, judeţul Timiş. 
Autor: Deputat Adrian Nicolae 
Diaconu – PP-DD,Grupul 
Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Infrastructura şcolară este 
neconformă, şcolile sunt 
neautorizate şi cu un grad 
avansat de degradare. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1261. Ministerul Educaţiei Naţionale- 
Anexa 3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei, 
cu suma de 110 mii lei pentru 
construirea unei grădiniţe în 
localitatea Făget, judeţul Timiş. 
Autor: Deputat Adrian Nicolae 
Diaconu – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Vechiul sediu al grădiniţei va fi 
retrocedat, există proiectul 
tehnic de execuţie şi terenul. 
 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1262. Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Anexa 3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu 
suma de 600000 mii lei pentru 
finanţarea unor lucrări de 
extindere a unor săli de clasă şi 
laboratoare la Liceul 
Teoretic Traian Vuia din oraşul 
Făget, judeţul Timiş. 
Autor: Deputat Adrian Nicolae 
Diaconu – PP-DD 

Construcţia este nefinalizată, si 
există pericol de degradare. 
 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1263. Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Anexa 3/25 

Se propune alocarea a 110 mii 
lei pentru modernizare 
infrastructura şcolară pentru 
şcoala generala nr. 24 Timişoara, 
jud Timiş. 
Autor: Deputat Adrian Nicolae 
Diaconu – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a 
fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1264. Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Anexa 3/25 

Se propune alocarea a 220 mii 
lei pentru modernizare 
infrastructura şcolara si dotare cu 
aparatură pentru şcoala 
generală nr 8 Timisoara, jud. 
Timis. 
Autor: Deputat Adrian Nicolae 
Diaconu – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a 
fost astfel dimensionat încât 
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să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1265. Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Anexa 3/25 

Se propune alocarea a 120 mii 
lei pentru modernizare 
infrastructura şcolară pentru 
şcoala generala nr. 24 Timişoara, 
jud Timiş. 
Autor: Deputat Adrian Nicolae 
Diaconu – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a 
fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1266. Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Anexa 3/25 

Se propune alocarea a 220 mii 
lei pentru modernizare 
infrastructura şcolara si dotare cu 
aparatură Colegiul Naţional 
Banatean Timişoara, jud Timiş 
Autor: Deputat Adrian Nicolae 
Diaconu – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a 
fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
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1267. Ministerul Educaţiei Naţionale – 

Anexa 3/25 
Se propune alocarea a 220 mii 
lei pentru modernizare 
infrastructura şcolara si dotare cu 
aparatură pentru Liceul 
Nicolaus Lenau Timisoara, jud 
Timiş. 
Autor: Deputat Adrian Nicolae 
Diaconu – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a 
fost astfel dimensionat încât 
să permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
 

1268. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
cu suma de 50.000 lei pentru 
Grupul Şcolar „Virgil Madgearu” 
corp B, strada Plăieșilor nr. 9 loc. 
Iași, jud. Iași; 
Autor: Deputat Daniel Oajdea– 
PP-DD,Grupul Parlamentar PP-
DD – 
Camera Deputaţilor 

Cheltuieli materiale necesare 
bunei funcţionări a 
scolii/grădiniţei. 
Sursa de finanţare:  sume 
alocate din bugetul de stat 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, 
aceastea finanţându-se prin 
bugetele locale.   În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
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care ar urma să fie diminuate. 
 

1269. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
cu suma de 50.000 lei pentru 
Şcoala nr. 13 ,,Alexandru cel 
Bun“, strada  Muşatini nr. 53 loc. 
Iași, jud. Iași; 
Autor: Deputat Daniel Oajdea– 
PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Cheltuieli materiale necesare 
bunei funcţionări a 
scolii/grădiniţei. 
Sursa de finanţare:  sume 
alocate din bugetul de stat 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, 
aceastea finanţându-se prin 
bugetele locale.   În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1270. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
cu suma de 50.000 lei pentru  
Şcoala nr. 37 „Mitropolit Dosoftei”  
(Corp B Grup Şcolar Economic 
de Turism) strada Milcov nr. 11, 
loc. Iași, jud. Iași; 
Autor: Deputat Daniel Oajdea– 
PP-DD, Grupul Parlamentar PP-
DD – 
Camera Deputaţilor 

Cheltuieli materiale necesare 
bunei funcţionări a 
scolii/grădiniţei. 
Sursa de finanţare:  sume 
alocate din bugetul de stat 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, 
aceastea finanţându-se prin 
bugetele locale.   În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
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specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1271. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

cu suma de 50.000 lei pentru  
Şcoala ,,George Coşbuc”  
strada Ion Simionescu nr. 16, 
loc. Iași, jud. Iași; 

Autor: Deputat Daniel Oajdea– 
PP-DD, Grupul Parlamentar PP-
DD – 
Camera Deputaţilor 

Cheltuieli materiale necesare 
bunei funcţionări a 
scolii/grădiniţei. 
Sursa de finanţare:  sume 
alocate din bugetul de stat 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, 
aceastea finanţându-se prin 
bugetele locale.   În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1272. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
cu suma de 50.000 lei  pentru  
Şcoala ,,    ,,George Călinescu”  
strada Amurgului nr. 2, loc. Iași, 
jud. Iași; 
Autor: Deputat Daniel Oajdea– 

Cheltuieli materiale necesare 
bunei funcţionări a 
scolii/grădiniţei. 
Sursa de finanţare:  sume 
alocate din bugetul de stat 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, 
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PP-DD, Grupul Parlamentar PP-
DD – 
Camera Deputaţilor 

aceastea finanţându-se prin 
bugetele locale.   În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1273. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

cu suma de 50.000 lei  pentru  
Grup Şcolar ,,Economic de 
Turism” strada Mircea cel 
Bătrân nr. 12, loc. Iași, jud. Iași; 

Autor: Deputat Daniel Oajdea– 
PP-DD, Grupul Parlamentar PP-
DD – 
Camera Deputaţilor 

Cheltuieli materiale necesare 
bunei funcţionări a 
scolii/grădiniţei. 
Sursa de finanţare:  sume 
alocate din bugetul de stat 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, 
aceastea finanţându-se prin 
bugetele locale.   În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1274. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale 
cu suma de 50.000 lei  pentru  

Cheltuieli materiale necesare 
bunei funcţionări a 
scolii/grădiniţei. 
Sursa de finanţare:  sume 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
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Şcoala  nr.34  ,,I. Simionescu” 
Calea Galata nr.42 loc. Iași, jud. 
Iași; 
Autor: Deputat Daniel Oajdea– 
PP-DD, Grupul Parlamentar PP-
DD – 
Camera Deputaţilor 

alocate din bugetul de stat 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, 
aceastea finanţându-se prin 
bugetele locale.   În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1275. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

cu suma de 30.000 lei  pentru  
Grădiniţa Program  Prelungit nr. 
25,  strada Argeș, nr. 5, loc Iași, 
jud. Iași; 

Autor: Deputat Daniel Oajdea– 
PP-DD, Grupul Parlamentar PP-
DD – 
Camera Deputaţilor 

Cheltuieli materiale necesare 
bunei funcţionări a 
scolii/grădiniţei. 
Sursa de finanţare:  sume 
alocate din bugetul de stat 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, 
aceastea finanţându-se prin 
bugetele locale.   În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
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1276. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
cu suma de 30.000 lei pentru 
Grădiniţa cu Program Prelungit 
nr. 21, strada Plăieşilor nr. 35, 
loc Iași, jud. Iași; 
Autor: Deputat Daniel Oajdea– 
PP-DD, Grupul Parlamentar PP-
DD – 
Camera Deputaţilor 

Cheltuieli materiale necesare 
bunei funcţionări a 
scolii/grădiniţei. 
Sursa de finanţare:  sume 
alocate din bugetul de stat 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, 
aceastea finanţându-se prin 
bugetele locale.   În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1277. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
cu suma de 30.000 lei pentru  
Grădiniţa cu Program Normal  nr. 
21 Şoseaua Naţională nr.64, loc 
Iași, jud. Iași; 
Autor: Deputat Daniel Oajdea– 
PP-DD, Grupul Parlamentar PP-
DD – 
Camera Deputaţilor 

Cheltuieli materiale necesare 
bunei funcţionări a 
scolii/grădiniţei. 
Sursa de finanţare:  sume 
alocate din bugetul de stat 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, 
aceastea finanţându-se prin 
bugetele locale.   În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1278. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
cu suma de 30.000 lei  pentru  
Grădiniţa  cu Program Prelungit  
nr. 27 ,  strada Sucidava nr. 3,  
loc Iași, jud. Iași; 
Autor: Deputat Daniel Oajdea– 
PP-DD, Grupul Parlamentar PP-
DD – 
Camera Deputaţilor 

Cheltuieli materiale necesare 
bunei funcţionări a 
scolii/grădiniţei.Sursa de 
finanţare:  sume alocate din 
bugetul de stat Ministerului 
Educaţiei Naţionale, Anexa 
3/25/02 – Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, 
aceastea finanţându-se prin 
bugetele locale.   În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1279. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
cu suma de 30.000 lei  pentru  
Grădiniţa  cu Program Prelungit 
nr. 16, strada Mușatini,  nr. 33, 
loc Iași, jud. Iași; 
Autor: Deputat Daniel Oajdea– 
PP-DD, Grupul Parlamentar PP-
DD – 

Cheltuieli materiale necesare 
bunei funcţionări a 
scolii/grădiniţei. 
Sursa de finanţare:  sume 
alocate din bugetul de stat 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, 
aceastea finanţându-se prin 
bugetele locale.   În ceea ce 
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Camera Deputaţilor priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1280. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

cu suma de 30.000 lei pentru 
Grădiniţa cu Program Prelungit 
nr.24,strada Mircea cel Bătrân 
nr. 12; loc Iași, jud. Iași; 

Autor: Deputat Daniel Oajdea– 
PP-DD, Grupul Parlamentar PP-
DD – 
Camera Deputaţilor 

Cheltuieli materiale necesare 
bunei funcţionări a 
scolii/grădiniţei. 
Sursa de finanţare:  sume 
alocate din bugetul de stat 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, 
aceastea finanţându-se prin 
bugetele locale.   În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată, fiind vorba de 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale fără a se specifica 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
 

1281. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.900.000 
lei-obiectiv şcoala 24 Sali de 
clasa zona vest Municipiul 
Calarasi Jud Calarasi. 
Autor: Ing.Maria Dragomir  

Solicitam aceasta suma pentru 
finalizarea lucrărilor începute la 
acest obiectiv. 
Sursa de finanţare – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 679 -

 Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputatilor 
 
 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1282. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.700.000 
lei-obiectiv grădiniţa cu 8 săli de 
clasa  Municipiul Calarasi Jud 
Calarasi. 
Autor: Ing.Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputatilor 
 

Lucrare începuta in urma cu un 
an, suma solicitata fiind 
necesara pentru finalizarea 
lucrării începute. 
Sursa de finanţare - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1283. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2.800.000 
lei – obiectiv corp clădire cu 10 
Sali de clasa, laboratoare si 
birouri – campus şcolar tip I , 
Municipiul Calarasi, judeţul 
Calarasi 

Finalizarea lucrării începute 
Sursa de finanţare - Ministerul  
Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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Autor: Ing. Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor 
 

aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1284. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25 anexa 4 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 
 
 

Reabilitarea scolii cu clasele I-
VIII din comuna Crivat din judeţul 
Calarasi cu suma de 80.000 lei 
Autor: Ing.Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor 

Clădirea se afla intr-o stare 
precara , fiind necesar si 
realizarea unui grup sanitar. 
Sursa de finanţare – Fondul de 
Rezerva al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1285. Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/25 anexa 4 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 808.020 lei 
pentru reabilitarea scolii 
gimnaziale nr. 2 Progresu, 
comuna Sohatu din judeţul 
Calarasi 

Nu exista o reţea de alimentare 
cu apa potabila a scolii , 
acoperişul ere o stare precara, 
necesitatea realizării unui grup 
sanitar. Sursa de finanţare – 
Fondul De Rezerva al 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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Autor: Ing.Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor 

Guvernului priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1286. Anexa 3/25– Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 20.112 lei pentru 
terminarea lucrărilor la investiţia 
“Campus şcolar Jozef Gregor 
Tajovsky Nadlac”din Oraşul 
Nadlac jud. Arad 
Autor: 
Deputat Stefan-Petru DALCA 
PP-DD, Grupul Parlamentar PP-
DD – 
Camera Deputaţilor 

Continuare obiectiv de 
investiţii. Menţionăm că 
obiectivul nu a mai fost finanţat 
din 2009. Starea imobilelor 
care compun unitatea de 
învăţământ este cel puţin 
precară. Imobilele in care se 
desfăşoară activitatea de 
invatamant sunt închiriate ele 
aparţinând cultelor religioase ( 
ortodox , romano-catolic 
,evanghelic-Lutheran si Greco-
catolic ).Chiria plătita de 
comunitatea locala se ridica la 
450.000 lei anual suma ce 
afectează bugetul scolii si al 
oraşului. Finanţarea 
obiectivului reprezintă o mare 
prioritate pentru locuitorii 
comunei Oraşului Nadlac 
deoarece aici învaţă 1250 de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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elevi in cele 3 secţii de predare 
: Romana Slovaca si Maghiara. 
La nivel liceal şcolarizează 
absolvenţi ai ciclului primar din 
comunele Semlac si Seitin. 
Investiţia a fost începuta in 
2008 si sistata in 2009 datorita 
lipsei de fonduri iar lucrările 
efectuate pana la acest 
moment se degradează zilnic 
ceea ce duce la creşterea 
costurilor privind finalizarea 
acestei investiţii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, 

1287. Anexa 3/25– Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului  Educaţiei Naţionale 
cu suma de 2.059 lei pentru 
finalizarea lucrări “Construire 
Şcoala Noua” in Comuna Semlac 
jud. Arad 
Autor:  Deputat Stefan-Petru 
DALCA PP-DD, 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Continuare obiectiv de 
investiţii. Menţionăm că 
obiectivul nu a mai fost finanţat 
din 2009.Ultima finanţare a fost 
conform HG  655/2009 de 
269.111.18 lei. Starea 
imobilelor care compun 
unitatea de învăţământ este cel 
puţin precară.  Clădirile in care 
se desfăşoară actul de 
invatamant au fost retrocedate 
si a expirat si perioada in care 
clădirile  trebuiau eliberate. 
Finanţarea obiectivului 
reprezintă o mare prioritate 
pentru locuitorii comunei 
Semlac deoarece in aceasta 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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comuna îşi desfăşoară studiile 
peste 500 de elevi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 

1288. Anexa 3/25– Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 2.070 mii lei 
pentru finalizarea investiţiei 
“Clădire Noua pentru Şcoala cu 
Clasele I-VIII oraş Pecica”, Oraş 
Pecica, jud. 
Arad . Suma menţionata include 
atât cheltuielile de execuţie , 
taxe,comisioane, alte cheltuieli 
impuse de legea 10/1994 si 
incluzive diferenţa de TVA de la 
19 % la 24%, având in vedere ca 
acest proiect a fost început in 
2006. 
Autor: Deputat Stefan-Petru 
DALCA PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Continuare obiectiv de 
investiţii. Menţionăm că 
obiectivul nu a mai fost finanţat 
din 2011 iar oraşul Pecica are 
un număr de 840 de elevi , 
aceştia fiind înscrişi in 
momentul de fata in 33 de 
clase din care: 10 clase ciclul 
primar, 13 clase ciclul 
gimnazial si 10 clase ciclul 
liceal. Ca urmare acestor 
lucruri in ultimii 10 ani s-au 
programat cursuri de după 
masa datorita lipsei de spatii 
suficiente pentru desfăşurarea 
orelor. Finanţarea obiectivului 
reprezintă o mare prioritate 
pentru locuitorii oraşului Pecica 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1289. Anexa 3/25/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 15 

Suplimentarea Bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 1.000 mii lei, cu 
destinaţia continuarea investiţiei 
şi conservare la obiectivul: 
"Campus Şcolar Sfântul 
Gheorghe" 

Obiectivul este finalizat in 
proporţie de 75% finalizarea 
investiţiei este necesară având 
în vedere deficitul de spaţii 
pentru desfăşurare a 
procesului de învăţământ la 
nivelul oraşului Sângeorgiu de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
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din oraşul Sângeorgiu de 
Pădure, jud. Mureş 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/25/01 
Autor: deputat Sefer Cristian 
George; Grupul Parlamentar PP-
DD 

Pădure, deficit de spaţiu 
datorat retrocedărilor 
imobilelor. 
Suma propusă acoperă 
cheltuieli de conservare 
respectiv avansare a 
obiectivului. 
Investiţie începută în anul 2008 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1290. Anexa 3/25/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 15 

Suplimentarea Bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 68 mii lei, cu 
destinaţia investiţie nouă: 
"Construire grup sanitar la 
Şcoala Generală Ţigmandru 
clasele I -VIII" 
din satul Ţigmandru comuna 
Nadeş, jud. 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/25/01 
Autor: deputat Sefer Cristian 
George; Grupul Parlamentar PP-
DD 

Obiectivul este necesar 
datorită lipsei efective a unui 
grup sanitar pentru elevii şi 
cadrele didactice din instituţia 
de învăţământ. 
 
În instituţia de învăţământ 
învaţă un număr de 155 elevi. 
Proiectul beneficiază de studiu 
de fezabilitate şi proiect tehnic. 
Investiţia nu poate fi realizată 
de către autoritatea locală 
alocările bugetare fiind de 
subzistenţă. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
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unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1291. Anexa 3/25/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 15 

Suplimentarea Bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 100 mii lei, cu 
destinaţia investiţie nouă: 
"Reabilitare generală acoperiş 
Şcoala Generală clasele I -IV" 
din satul Coroisânmartin comuna 
Coroisânmartin, jud. Mureş 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/25/01 
Autor: deputat Sefer Cristian 
George; Grupul Parlamentar PP-
DD 

Obiectivul este necesar 
datorită gradului ridicat de 
degradare a acoperişului, 
activitatea elevilor fiind 
realocata în aceasta clădire 
datorita retrocedării vechiului 
amplasament. 
 
Investiţia nu poate fi realizată 
de către autoritatea locală, 
alocările bugetare fiind de 
subzistenţă. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1292.  
Anexa 3/25/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 15 

Suplimentarea Bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 1800 mii lei, cu 
destinaţia investiţie nouă: 
"Extindere Şcoala generală 
clasele I – IV şi transformare în 
clasele VIII" 

Obiectivul este necesar 
datorită retrocedării clădirii în 
care funcţiona Şcoala 
Generală clasele V - VIII. 
Pretenţiile actualilor proprietari 
ai clădirii în privinţa chirii sunt 
mult peste nivelul de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
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din satul Viişoara comuna 
Viişoara, jud. Mureş 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/25/01 
 
Autor: deputat Sefer Cristian 
George; Grupul Parlamentar PP-
DD 

acceptabilitate, costurile 
justificând investiţia în clădirea 
proprietate a statului român 
propusă spre extindere. 
Investiţia nu poate fi realizată 
de către autoritatea locală 
alocările bugetare fiind de 
subzistenţă. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1293.  
Anexa 3/25/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 15 

Suplimentarea Bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 150 mii lei, cu 
destinaţia: 
"Acoperire costuri lucrări 
efectuate, recepţionate şi 
neachitate la obiectivul Cornel 
Regman" 
din satul Daneş comuna Daneş, 
jud. Mureş 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/25/01 
Autor: deputat Sefer Cristian 
George; Grupul Parlamentar PP-

Neachitarea creanţelor 
asumate de către beneficiar a 
condus la blocarea celorlalte 
lucrării aflate în desfăşurare. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
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DD unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1294. Anexa 3/25/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 15 

Suplimentarea Bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 200 mii lei, cu 
destinaţia: 
"Reabilitare Grădiniţă cu 
Program Prelungit nr. 2” 
din municipiul Reghin, jud. Mureş 
 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/25/01 
Autor: deputat Sefer Cristian 
George; Grupul Parlamentar PP-
DD 

Susţinerea financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
Investiţie începută şi 
neterminată 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1295. Anexa 3/25/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 15 

Suplimentarea Bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 150 mii lei, cu 
destinaţia : 
"Reabilitare Sală de Sport 
Gimnaziul de Stat Alexandru 
Ceuşianu” 

Susţinerea financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
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din municipiul Reghin, jud. Mureş 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/25/01 
Autor: deputat Sefer Cristian 
George; Grupul Parlamentar PP-
DD 

Investiţie începută şi 
nefinalizată 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1296. Anexa 3/25/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 15 

Prevederea în Buget a sumei de 
100 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la 
obiectivul: 
"Reabilitare Sală de Sport Şcoala 
Generală nr. 4” 
din municipiul Reghin, jud. Mureş 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/25/01 
Autor: deputat Sefer Cristian 
George; Grupul Parlamentar PP-
DD 

Susţinerea financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale 
Investiţie începută şi 
nefinalizată 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
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unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1297. Anexa 3/25/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 15 

Prevederea în Buget a sumei de 
800 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la 
obiectivul: 
"Mansardare Colegiul Naţional 
Mircea Eliade” 
din municipiul Sighişoara, jud. 
Mureş 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/25/01 
Autor: deputat Sefer Cristian 
George; Grupul Parlamentar PP-
DD 

Obiectivul este necesar 
datorită insuficienţei spaţiilor 
destinate desfăşurării 
activităţilor specifice cu 
consecinţă directă asupra 
actului de învăţământ 
Susţinerea financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”  de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar . 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1298. Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului si Sportului 
Grupa/Titlul 51-Titlul VI- 
Transferuri între unitatea ale 
administraţiei 
publice,art.02, alin.15- 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului si 
Sportului, cu suma de 1.000 Mii 
lei 
pentru finanţarea lucrărilor de 
reparaţii capitale la liceul 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
Liceul Eftimie Murgu – 
localitatea Bozovici, judeţ 
Caraş-Severin are nevoi 
urgente de reparaţii capitale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
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Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unitarilor din 
învăţământul preuniversitar 

Eftimie Murgu – localitatea 
Bozovici, judeţ Caraş-Severin. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat. 

 publice”, alin. „Finanţarea 
cheltuielilor de 
capital ale unitatilor din 
învăţământul preuniversitar”. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu este clar 
specificată. 
 

1299. Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului si Sportului 
 
Capitol 65.01/Grupa/Titlul 
10 - Cheltuieli de personal 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului si 
Sportului, cu suma de 37.331 Mii  
lei, pentru acordarea distincţiilor 
”Gheorghe Lazăr”. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat. 

Lipsa corelării între prevederile 
Legii nr.1/2011 – Legea 
educaţiei naţionale şi Legea 
bugetului de stat pe anul 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este precizată clar sursa de 
finanţare. 

1300. Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului si Sportului 
 
Capitol 65.01/Grupa/Titlul 
71 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului si 
Sportului, anexa 3/25, 
Capitolul 65.01 Invatamant, 
titlul 71 Active nefinanciare, 
suma de 250.000 Mii  lei pentru 
acordarea finanţării suplimentare 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat. 
Sursa de finanţare: Bugetele 
altor ministere – Cheltuieli 
alocate dotărilor 

În vederea stimulării actului 
educaţional de calitate şi a 
competiţiei în procesul 
instructiv-educativ, conform 
prevederilor art. 107 alin. (1) 
din Legea nr. 1/2011 – Legea 
educaţiei naţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este precizată clar sursa de 
finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea in 
conditii normale a activităţilor 
specifice. 
 

1301. Suma se introduce la Anexa 
3/25 Capitol 65.01/Grupa/Titlul 
71 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Se propune suplimentarea 
bugetului la Anexa 3/25 al 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului si Sportului sumei de 

Proiectele au fost aprobate si 
finanţate parţial din Bugetul de 
Stat prin H.G. Beneficiarul, 
Unitatea Şcolara, a fost nevoita 

Se propune respingerea, 
întrucât prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
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Tineretului si Sportului 
 
 

3.266 Mii lei pentru construcţia 
unei grădiniţe cu program normal 
si creşa, PP7, Cartier Moroasa, 
Resita 
Sursa de Finanţare: Repartizare 
prin hotărâri ale Guvernului, 

sa sisteze lucrările din lipsa de 
fonduri. Pe acest proiect sau 
investit deja 6.410.763,90 
RON. Fără suplimentarea 
fondurilor investiţia rămâne 
doar parţiala respectiv nu va 
conduce la darea in folosinţa a 
proiectului. 

Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului care nu 
există. De asemenea, nu este 
prezentată sursa de finanţare. 

1302. Suma se introduce la Anexa 
3/25 Capitol 65.01/Grupa/Titlul 
71 - Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 

Alocarea sumei de 1.857 Mii lei 
pentru construcţia unui acoperiş 
tip şarpanta cu mansarda la Sala 
de Sport al Colegiului Economic 
al Banatului Montan, Resita 
 
Sursa de Finanţare: Repartizare 
prin hotărâri ale Guvernului, 

Proiectele au fost aprobate si 
finanţate parţial din Bugetul de 
Stat prin H.G. Beneficiarul, 
Unitatea Şcolara, a fost nevoita 
sa sisteze lucrările din lipsa de 
fonduri. Pe acest proiect sau 
investit deja 1.779.933,36 
RON. Fără suplimentarea 
fondurilor investiţia rămâne 
doar parţiala respective nu va 
conduce la darea in folosinţa a 
proiectului. 

Se propune respingerea, 
întrucât prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului care nu 
există. De asemenea, nu este 
prezentată sursa de finanţare. 

1303. Suma se introduce la Anexa 
3/25 Capitol 65.01/Grupa/Titlul 
71 - Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 

Alocarea sumei de 581 Mii lei 
pentru extinderea spatiilor de 
studiu la Liceul de Arta Sabin 
Pauta, Resita 
 
Sursa de Finanţare: Repartizare 
prin hotărâri ale Guvernului, 

Proiectele au fost aprobate si 
finanţate parţial din Bugetul de 
Stat prin H.G. Beneficiarul, 
Unitatea Şcolara, a fost nevoita 
sa sisteze lucrările din lipsa de 
fonduri. Pe acest proiect sau 
investit deja 2.283.992,24 
RON. Fără suplimentarea 
fondurilor investiţia rămâne 
doar parţiala respectiv nu va 
conduce la darea in folosinţa a 
proiectului. 

Se propune respingerea, 
întrucât prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului care nu 
există. De asemenea, nu este 
prezentată sursa de finanţare. 
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1304. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 2.750 mii lei pentru obiectivul 
Construire grădiniţă cu program 
normal 2 grupe Iscroni, Oras 
Aninoasa, Jud.Hunedoara 
Autori  Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

Proiect aflat la Ministerul 
Educaţiei Naţionale pentru 
licitaţie de execuţie. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1305. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 2.500 mii lei pentru obiectivul 
Construire grădiniţă cu program 
normal 5 grupe I 
Oras Aninoasa 
Jud.Hunedoara 
Autori  Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

Proiect aflat la Ministerul 
Educaţiei Naţionale pentru 
licitaţie de execuţie. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1306. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 1.250 mii lei pentru obiectivul 
Gradiniţa I G DUCA 
Mun. Petroşani 
Jud.Hunedoara 
Autori  Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

Lucrările au început la 
29.10.2007. Valoarea totală a 
contractului a fost de 2.450 mii 
Lei (cu TVA). din care mai sunt 
lucrări de executat în valoare 
de 1.250 mii lei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1307. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 2.500 mii lei pentru obiectivul 
Lucrări de reabilitare a unităţii de 
învăţământ Colegiul Economic 
HERMES si S.A.M 
Mun. Petroşani 
Jud.Hunedoara 
Autori  Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

Lucrările au început în iunie 
2008. Valoarea totală a 
contractului a fost de 2.800 mii 
Lei (fara TVA). din care mai 
sunt lucrări de executat în 
valoare de 2.500 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1308. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 6.000 mii lei pentru obiectivul 
Constructie 2 crese 
Mun. Petroşani 
Jud.Hunedoara 
Autori 
Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

In zona natalitatea este mai 
mare decât media naţionala, 
iar creşele existente nu fac fata 
numărului mare de solicitări. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1309. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 300 mii lei pentru obiectivul 
Construcţie sala de sport 
Colegiul Naţional Carmen Sylva 
(Liceul de Informatica) Mun. 
Petroşani 
Jud.Hunedoara 
Autori  Dep. Monica Iacob Ridzi 

Liceul nu dispune de o sala de 
sport adecvata pentru numărul 
de elevi care sunt şcolarizaţi in 
aceasta unitate de invatamant. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Grup Parlamentar PP-DD rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1310. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 1.400 mii lei pentru obiectivul 
Grădiniţa in incinta Scolii nr.6 
Oraş Petrila 
Jud. Hunedoara 
Autori  Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

Lucrarea a fost demarata dar 
nu poate fi finalizata din lipsa 
de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1311. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 400 mii lei pentru obiectivul 
Reparaţii capitale Şcoala nr.6 
Oraş Petrila Jud. Hunedoara 
Autori  Dep. Monica Iacob Ridzi 

Lucrarea a fost demarata dar 
nu poate fi finalizata din lipsa 
de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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Grup Parlamentar PP-DD  priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1312. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 2.400 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea si echiparea 
infrastructurii educaţionale – 
Şcoala cu clasele I-VIII “Paul 
Banica”. 
Oraş Târgovişte Jud. Dâmboviţa 
Cod SMIS 9983 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1313. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 2.280 mii lei pentru obiectivul 

 
Finalizare lucrare începuta in 
2012. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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Consolidare, reabilitare si 
modernizare – Gr. Şcolar 
“Voievodul Mircea” 
Oraş Târgovişte Jud. Dâmboviţa 
Cod SMIS 6527 
Autori   Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1314. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 8.667 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea si echiparea 
infrastructurii educaţionale – 
Colegiul Naţional “Constantin 
Cantacuzino” 
Oraş Târgovişte Jud. Dâmboviţa 
Cod SMIS 7015 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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1315. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 7.900 mii lei pentru obiectivul 
Consolidare, reabilitare si 
modernizare – Sc. Coresi 
Oraş Târgovişte Jud. Dâmboviţa 
Cod SMIS 9984 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1316. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 7.450 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea si echiparea 
infrastructurii educaţionale – 
Grup Şcolar Industrial “Nicolae 
Cioranescu” 
Oraş Târgovişte Jud. Dâmboviţa 
Cod SMIS 11207 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1317. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 981 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea si echiparea 
infrastructurii educaţionale – 
Liceul Teoretic “Petru Cercel” 
Oraş Târgovişte  Jud. Dâmboviţa 
Cod SMIS 11206 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1318. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 350 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare, modernizare, 
extindere sala de sport – Şcoala 
nr. 2 
Oraş Titu  Jud. Dâmboviţa 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1319. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 3.143 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare, modernizare, 
extindere Liceul Teoretic Ion 
Ghica 
Oraş Răcari Jud. Dâmboviţa 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1320. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 6.790 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare, modernizare, 
extindere si echipare şcoala 
generala Ghergani 
Oraş Răcari Jud. Dâmboviţa 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1321. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 200 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare, modernizare, 
extindere si echipare grădiniţa 
sat Dambovicioara 
Comuna Branistea  Jud. 
Dâmboviţa 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1322. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de      842 mii lei pentru obiectivul
Reabilitare Şcoala Dora Dalles 
Comuna Bucsani Jud. Dâmboviţa
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 

Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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Grup Parlamentar PP-DD priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1323. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 340 mii lei pentru obiectivul 
Construcţie Şcoala Fantanele 
Comuna Cojasca Jud. 
Dambovita 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1324. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 599 mii lei pentru obiectivul 

Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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Construcţie Grădiniţa Fantanele 
Comuna Cojasca Jud. 
Dâmboviţa 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1325. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 125 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare, modernizare, 
extindere si echipare Şcoala 
Contesti Sat Contesti 
Jud. Dâmboviţa 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

S-a efectuat vizita in teren de 
la ADR Calarasi urmează 
semnarea contractului 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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1326. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 114 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare, modernizare, 
extindere si echipare Şcoala 
Balteni 
Sat Contesti Jud. Dâmboviţa 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

S-a efectuat vizita in teren de 
la ADR Calarasi urmeaza 
semnarea contractului 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1327. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 204 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare şcoala cu clasele I-
VIII Cornesti Comuna Cornesti  
Jud. Dâmboviţa 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1328. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 449 mii lei pentru obiectivul 
Construcţie şcoala cu clasele I-IV 
Ibrianu Comuna Cornesti 
Jud. Dambovita 
Cod SMIS 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1329. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 105 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare, modernizare, 
extindere si echipare Grădiniţa 
de copii Merisu 
Sat Costesti Vale  Jud. 
Dâmboviţa 
Cod SMIS 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Investiţie preluata de 
Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa 
in anul 2010 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1330. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 273 mii lei pentru obiectivul 
Utilitatea şcoala Badulesti 
Comuna Crangurile Jud. 
Dâmboviţa 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1331. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 146 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare Grădiniţa Lucieni, 
etapa II si III Comuna Lucieni 
Jud. Dambovita 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Contractul s-a derulat cu 
fonduri de la MEC, urmând ca 
pe măsura alocării altor fonduri 
sa se finalizeze lucrarea. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1332. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 52 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare Şcoala Lucieni, P+2E 
Comuna Lucieni Jud. Dâmboviţa 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Contractul s-a derulat cu 
fonduri de la MEC, urmând ca 
pe măsura alocării altor fonduri 
sa se finalizeze lucrarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1333. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 129 mii lei pentru obiectivul 
Construi grădiniţa in satul Scheiu 
de Jos Comuna Ludesti  Jud. 
Dâmboviţa 

Finalizare lucrare începuta in 
2012. Litigiu pe suma restanta. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1334. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 40 mii lei pentru obiectivul 
Construire Grădiniţa  sat 
Cretulesti 
Comuna Matasaru Jud. 
Dâmboviţa 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1335. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 523 mii lei pentru obiectivul 

Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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Construcţie Grădiniţa sat 
Mogosani 
Comuna Mogosani 
Jud. Dâmboviţa 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1336. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 48 mii lei pentru obiectivul 
Extindere Şcoala Generala Glod 
cu Gr.S. parter  Comuna Moroeni
Jud. Dâmboviţa 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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1337. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 134 mii lei pentru obiectivul 
Extindere şcoala Ciocanari 
Comuna Niculesti Jud. 
Dambovita 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1338. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 692 mii lei pentru obiectivul 
Finalizare lucrări Şcoala 
Generala cu clasele I-VIII Cazaci 
Comuna Nucet Jud. Dambovita 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1339. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 326 mii lei pentru obiectivul 
Finalizare grădiniţa Petresti 
Comuna Petresti Jud. Dambovita 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1340. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 25 mii lei pentru obiectivul 
Refacere acoperiş la Şcoala nr. 1 
Poiana Comuna Poiana Jud. 
Dambovita 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1341. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de 137 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare Şcoala           cls. I-
VIII 
Comuna Produlesti  Jud. 
Dâmboviţa 
Autori Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Lucrarea a fost executata cf. 
contractului 
W/SIRP/NCB/235/2011 intre 
Min. Educaţiei si SC GATMAN 
PROD SRL si cu cofinanţare 
de la Administraţia Locala. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1342. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de  50 mii lei pentru obiectivul 
Construcţie instalaţie termica si 
utilitatea la Şcoala cu cls I-VIII 
Suta Seaca Comuna Raciu Jud. 
Dâmboviţa 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Finalizare lucrare începuta in 
2012. Datorita unor lucrări 
suplimentare legate de 
dimensionarea reţelei electrice 
s-a adăugat la plata in md 
suplimentar suma de 50 mii lei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1343. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de  454 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare si modernizare 
Şcoala Teis, sat Teis Comuna 
Sotanga Jud. Dambovita 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

PVRTL parţiala nr. 
11.334/22.10.2012. 
Lipsa finanţare MEC 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1344. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de  523 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare si modernizare 
Grădiniţa nr. 1 Comuna Sotanga 
Jud. Dambovita 

PVRTL parţiala nr. 
5403/19.05.2011. 
Lipsa finanţare MEC 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1345. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de  6.260 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare si modernizare 
Şcoala nr. 2  Comuna Sotanga  
Jud. Dâmboviţa 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1346. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de  113 mii lei pentru obiectivul 

Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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Reabilitare Scoala Tatarani 
Comuna Tatarani  Jud. 
Dambovita 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1347. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de   285 mii lei pentru obiectivul 
Construcţie Grădiniţa Valea Mare
Comuna Valea Mare Jud. 
Dâmboviţa 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Lucrare finalizata in decembrie 
2012, recepţia urmând a fi 
întocmita in ianuarie 2013. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 716 -

1348. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Educaţiei Naţionale cu suma 
de  200 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare Şcoala Iosif Gabrea 
Comuna Valeni Dâmboviţa 
Jud. Dâmboviţa 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Finalizare lucrare începuta in 
2012. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1349. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 900.000 lei 
pentru achiziţionarea unui 
microbuz şcolar necesar elevilor 
din oraşul Ţicleni. 
Autor: Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 
 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru transportul 
elevilor din Ţicleni în condiţii de 
siguranţă către şcoala de 
centru. 
Sursa de finanţare: sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
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1350. Anexa 3/25 – Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
 

Alocarea sumei de 400.000 lei 
pentru reabilitare şcoală veche , 
clasele I-IV, pentru a primii 
destinaţie de grădiniţă. 
Autor: Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru dezvoltarea 
sistemului educaţional in zonă. 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

1351. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru plata chiriei scolii din 
comuna Sona, 
Judetul Alba 
Autor: Deputat Cornel George 
Comsa Grupul parlamentar 
PPDD din Camera Deputaţilor 

Desfăşurarea in condiţii 
decente, in continuare, a orelor 
din ciclul primar si gimnazial 
pentru copiii din comuna 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1352. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 400 mii lei. Pavare curţi 
şcoli sat Istria si sat Nuntaşi 
Judetul Constanta-Comuna Istria 
Autor: Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1353. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 800 mii lei 
Studiu de fezabilitate 
şi construire grădiniţa în 
localitatea Mihai Viteazu 
Judeţul Constanta- 
Comuna Mihai Viteazu 
Autor: Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 719 -

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1354. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 373,822 mii lei 
Reabilitare şcoală sat Corbu 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Continuare obiectiv de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1355. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 400 mii lei 
Pavare curţi şcoli sat 
Istria si sat Nuntaşi 
Judetul Constanta- 
Comuna Istria 
Autor: Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1356. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 870 mii lei 
Studiu de fezabilitate şi 
proiectare construcţie spital 
orăşenesc Năvodari 
Judeţul Constanta- 
Oraşul Năvodari 
Autor: Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1357. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 200 mii lei pentru 
finanţare construire 
grădiniţa sat Nuntaşi 
Judeţul Constanta- 
Comuna Istria 

Continuare obiectiv de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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Autor: Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 
 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1358. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
100 mii  lei pentru grădiniţa cu 
program prelungit nr. 15  Arad 
pentru reparaţii curente (lucrări 
de igienizare, modernizare 
curte), Mun. Arad, Jud Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1359. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propunere suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
100 mii  lei pentru Liceul de Arta 

Exista in prezent o sala cu 
specific teatru deşi datorita 
numărului mare de copii nu 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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Sabin Dragoi, Mun. Arad, Jud 
Arad,  pentru reparaţii curente 
mansarda-sala repetiţii teatru 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

exista o sala care sa poată fi 
utilizata cu aceasta destinaţie 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1360. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propunere pentru Şcoala 
Generală nr 12 ”Regina Maria”  
alocarea sumei 500 mii lei pentru 
reabilitare sistem încălzire, 
reabilitare teren sport, refacere 
acoperiş sală sport si construcţie 
cantină şi sală festivă, Oraşul 
Arad, Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
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1361. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune pentru Şcoala 
Generală nr 22 ”Caius Iacob”  
alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru reabilitare acoperiş, 
reabilitare grupuri sanitare, 
refacere acoperiş , Oraşul Arad, 
Judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1362. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune pentru Şcoala 
Generală nr 13 ”Aron Cotruş”  
alocarea sumei de 450 mii lei 
pentru reabilitare clădirea nr 1 
Petru Rareş, reabilitare teren 
sport clădire 2, Oraşul Arad, 
Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1363. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune pentru Şcoala 
Generală nr 5  alocarea sumei de 
900 mii lei pentru construcţie sala 
sport (actele premergătoare, 
autorizaţii, licitaţii firmă ... sunt 
plătite),Oraşul Arad, Judeţul Arad
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1364. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune pentru Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 18 Căsuţa 
Piticilor alocarea sumei de 300 
mii lei pentru reparaţii clădire, 
Oraşul Arad, Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
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din Camera Deputaţilor şi Senat specifice instituţiei respective. 
 

1365. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune pentru Grădiniţa cu 
program prelungit nr.  11 str 
Crasna alocarea sumei de 300 
mii lei pentru reparaţii clădire, 
Oraşul Arad, Judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

1366. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune pentru Grădiniţa PN 
din cadrul Asociaţiei Creştine 
Renaşterea alocarea sumei de 
300 mii lei pentru reparaţii 
clădire, Oraşul Arad, Judeţul 
Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Finanţare începută din bugetul 
de stat. Suma este necesară 
continuării investiţiei. 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 
 
 

 

1367. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2035 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Reabilitare Liceul Pedagogic, 
“Dimitrie Ţichindeal” B-dul. 
Dragalina nr.5-7 Arad,  judeţul 
Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1368. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 107,5 mii 
lei din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Reabilitare - Liceul Teoretic 
Adam Muller Guttenbrunn  mun. 
Arad, judeţul Arad 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1369. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 285 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului  pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Grupul Şcolar Forestier, Mun. 
Arad, judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1370. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 187,8 mii 
lei din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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la Liceul Mihai Viteazu Ineu, 
judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1371. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 328,5 mii 
lei din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Colegiul Economic Pţa. G. 
Enescu mun. Arad, judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1372. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 231,8 mii 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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lei din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Colegiul National "Elena Ghiba 
Birta" mun. Arad, judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului. este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1373. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 128,5 mii 
lei din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Şcoala generala nr.3 ”Iosif 
Moldovan” mun. Arad, judeţul 
Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
1374. Anexa nr. 3/25/02 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 132,7 mii 
lei din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Şcoala generala nr.7 „Nicolae 
Adam” mun. Arad, judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1375. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 67,5 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Grădiniţa  PN 6 mun. Arad, 
judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1376. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 68,45 mii 
lei din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Grădiniţa PN 13 mun. Arad, 
judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1377. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 57,3 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Grădiniţa PP 23 mun. Arad, 
judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1378. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 67,3 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Grădiniţa PN 21, mun. Arad 
judeţul Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1379. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 60 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la şcoala Generală cu clasele I-
IV şi Grădiniţa Ţela, loc. Bata, 
judeţul Arad 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1380. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 40 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Grădiniţa Bata, loc. Bata, judeţ 
Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1381. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 150 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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la Şcoala Generală cu cls. I-IV 
OdvoŞ, loc. Conop, judeţ Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1382. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 450 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Şcoala Generală cu cls. I-IV Şi 
Grădiniţa Milova, loc. Conop, 
judeţ Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1383. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Şcoala Generală cu cls. I-IV 
Ostrov, loc. BirchiŞ, judeţ Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului. este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1384. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Grădiniţa PetriŞ, loc. PetriŞ, 
judeţ Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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1385. Anexa nr. 3/25/02 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 200 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Şcoala Gimnazială “Cristian 
Herbei” Vărădia de MureŞ, loc. 
Vărădia de MureŞ, judeţ Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1386. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 170 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Şcoala Gimnazială „Vasile 
Păcăţeanu” Şi Grădiniţă Ususău, 
loc. Ususău, jud. Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1387. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1500 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
continuare lucrări de construcţie 
la Şcoală Nouă Semlac, loc. 
Semlac, judeţ Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1388. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 3500 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
continuare lucrări de construcţie 
la Şcoala Generală cu cls. I-VIII 
Zădăreni, loc. Zădăreni, judeţ 
Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1389. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 22 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Ţcoala Generală cu cls. I-IV 
MănăŞtur, loc. Vinga, judeţ Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1390. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 40 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Grădiniţă IratoŞ, loc. IratoŞ, 
judeţ Arad 
Autori: Comisia pentru 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1391. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1600 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
continuare lucrări de construcţie 
la Şcoala Generală cu cls. V-VIII 
Pecica, loc. Pecica, judeţ Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1392. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de construcţie la Grădiniţa 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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PP Pecica, loc. Pecica, judeţ 
Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1393. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Şcoala Generală Secusigiu, 
loc. Secusigiu, judeţ Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1394. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Şcoala Generală Satu Mare, 
loc. Secusigiu, judeţ Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului. este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1395. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 200 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Şcoala Generală Sânpetru 
German, loc. Secusigiu, judeţ 
Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
1396. Anexa nr. 3/25/02 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Şcoala Generală Munar, loc. 
Secusigiu, judeţ Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1397. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
continuare lucrări de construcţie 
la Şcoala Nouă Şagu, loc. Şagu, 
judeţ Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1398. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 60 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si reabilitare 
la Şcoala Generală cls. I-IV 
Neudorf, loc. Neudorf, judeţ Arad 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Senator PDL Traian Igaş 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1399. Ministerul  Educaţiei, 
Naţionale 
Anexa 3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale suma de 1000 mi lei 
pentru reabilitarea Şcolii cu 
clasele I-VIII, sat Morăreşti, 
comuna Morăreşti, judeţul 
Argeş. 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Imobilul în cauză este vechi 
şi are nevoie urgentă de 
reparaţii şi dotări moderne, 
pentru a asigura 
desfăşurarea în condiţii 
normale a proceselor de 
învăţământ, iar bugetul 
comunei nu poate susţine o 
asemenea investiţie. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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din Camera Deputaţilor si Senat 
 

dispoziţia Guvernului proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1400. Ministerul  Educaţiei, 
Naţionale 
Anexa 3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei, 
Naţionale cu suma  de 1289  
mii lei  pentru MORARESTI- 
Reabilitare Scoală cls. I-VIII 
Morăreşti, judeţul Argeş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputaţilor si Senat 

Proiect in derulare spre 
finalizare 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1401. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Nationale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 620 mii lei pentru 
modernizare si      extindere 
Scoala nr.4    Elena    Donici 
Cantacuziono” Pucioasa, jud. 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Investitie noua 
Are si contributie locala 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă aflat la 
dispoziţia  Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 
 

1402. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Nationale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice

Din suma prevăzută se alocă 
suma  de  430  mii  lei  pentru 
reabilitare     si     modernizare 
Scoala     nr.1  Mihai  Viteazu” 
Pucioasa, jud. Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Investitie noua Are si 
contributie locala 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
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va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 
 

1403. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Nationale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1750 mii lei pentru 
reabilitare si     modernizare 
Colegiul     National     Nicolae 
Titulescu”Pucioasa, jud. 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Obiectiv nou cu impact social 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale,   titlul „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” de sume pentru 
lucrări investiţionale la unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat 
pe anul 2013 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 
 

1404. Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 150 mii 
lei pentru extindere cu grup 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dâmboviţa, ctr. nr. 
6374/28.07.2008 lipsă 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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sanitar a scolii cu clasele I-VIII, 
Vulcana de Sus, com. Vulcana 
Băi, judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1405. Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se    propune    suplimentarea 
bugetului   cu suma  de  244 
mii  lei  pentru extindere      şi   
modernizare grădiniţa     nr.   
2,     comuna Doiceşti, judetul  
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

FEADR              ctr.   
nr. 3674/15.09.2008. Data 
începerii lucrării 
20.09.2008,lipsă finanţare. 

 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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1406. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se    propune    suplimentarea 
bugetului  cu suma  de  1530  
mii  lei  pentru reabilitare     şi   
modernizare şcoala  clasele  I-
VIII,  corp  A, corp    B,    sat   
Teiş,    com. Sotânga, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

HG       370/2008  
Ministerul Educaţiei  şi  
Cercetării,    ctr. 
4376/27.05.2008,               
lipsă  finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1407. Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se    propune    suplimentarea 
bugetului  cu suma  de  536 
mii  lei  pentru extindere      şi   
modernizare grădiniţa nr. 1 
Şotânga, com. Şotânga, 
judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

HG       370/2008   
Ministerul 
Educaţiei    şi    Cercetării,   
ctr. 
4377/27.05.2008     lipsă 
finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1408. Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se    propune    suplimentarea 
bugetului  cu suma  de  2100  
mii  lei  pentru reabilitare, 
extindere şi dotare şcoală cls. 
I-VIII, Nucet, com. Nucet, 
judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

POR. S-a emis scrisoarea de 
finanţare. Acceptarea 
finanţării. Cererea   
definitivă         din 11.08.2009 
lipsă finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1409. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma  de  1816  
mii  lei  pentru construcţie   
grădiniţă      sat Româneşti, 
com. Potlogi, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

MECTS + Banca Mondială, 
PT existent prin MECTS şi 
aprobat din anul 2010. Se 
aşteaptă finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1410. Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 235 mii 
lei pentru construire şcoală 
corpul B, sat Româneşti,   com.    
Potlogi, judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Proiect derulat  prin 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dâmboviţa şi MECTS, lucrări 
demarate din 2008  Bani 
necesari pt. finalizare. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă  bugetară  la 
dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1411. Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 500 mii 
lei pentru construcţie grădiniţă,  
com. Gura , jud Dambovita 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 

MECTS lucrare începută din 
anul 2008 lipsă finanţare. 

 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Senat rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1412. Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 200 mii 
lei pentru reabilitare şcoală 
generală, com. Mogoşani, 
judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

BEI şi buget local – lucrarea 
demarează      in   
21.11.2011necesar pt. 
cofinanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1413. Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma  de  525 
mii  lei  pentru construcţie   
grădiniţă    cu    2 grupe   sat  
Mogoşani,   com. Mogoşani, 
judetul Dambovita. 

Lucrarea demarată în anul 
2008 şi abandonată din lipsă 
de finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1414. Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 180 mii 
lei pentru reabilitare şcoală sat 
Şuţa Seacă, com. Raciu, 
judetul Dambovita. 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Clădire degradată, condiţii 
insalubre pentru dezvoltarea 
procesului de învăţământ. Se 
aşteaptă finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1415. Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 300 mii 
lei pentru reabilitare şcoală  

MECTS ctr. 2292/10.09.2007. 
Lucrare oprită din  lipsa 
finanţare.  Stadiu  fizic  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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generală com. Văleni 
Dâmboviţa, judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

realizată 80% 
 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1416. Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 1300 mii 
lei pentru reabilitare  şi 
extindere  Grup Şcolar  Agricol,  
com.  Voineşti, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Lucrare derulată prin MECTS, 
începută în anul 2007 şi 
sistată din anul 2009 din lipsă 
de fonduri. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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1417. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 121 mii 
lei pentru amenajare grup 
sanitar şcoala 2, sat 
Ghirdoveni, com. I.L. Caragiale, 
judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Se     solicită     finanţare   
prin  MECTS. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1418. Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 121 mii 
lei pentru amenajare grup 
sanitar şcoala  2,  sat 
Ghirdoveni,  com.  I.L. 
Caragiale, judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 

Se     solicită     finanţare   
prin 
MECTS. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

1419. Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
Anexa nr.3/25 

Se    propune    suplimentarea 
cu suma de 121 mii lei pentru 
amenajare grup sanitar şcoala 
2,  sat  Ghirdoveni,  com.  I.L. 
Caragiale, judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Se     solicită     finanţare   
prin MECTS. 

 
 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1420. Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 63 mii lei 
pentru reabilitare şcoală P+2 
Lucieni, com. Lucieni, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

MECTS, ctr. 22.07.2008, 
lucrări efectuate şi neachitate. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1421. Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 15 mii lei 
pentru reabilitare şcoală 
Produleşti, com. Produleşti, 
judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 

MECTS, lipsă 
fonduri. 

 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1422. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 278 mii 
lei pentru construcţie grădiniţă 
2 săli de clasă, com. Mătăsaru, 
judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

MECTS, lucrări demarate din 
anul 2009 

 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1423. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 100 mii 
lei pentru construcţie şcoală, 

MECTS,   lucrări   începute  
în 2008. 

 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 3 -

sat Fântânele, com. Cojasca, 
judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1424. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 100 mii 
lei pentru construcţie grădiniţă, 
sat Fântânele, com. Cojasca, 
judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

MECTS,   lucrări   începute  
în 2008. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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1425. Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se    propune    suplimentarea 
bugetului  cu suma  de  274  
mii  lei  pentru cheltuieli de 
utilităţi ale şcolii cu cls. I-VIII, 
sat Băduleşti, com. Crângurile, 
judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Inspectoratul şcolar, proiect 
executat. Se aşteaptă 
finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1426. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 700 mii 
lei pentru construcţie grădiniţă 
sat Voia, com. Crângurile, 
judetul Dambovita. 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Inspectoratul şcolar, SF 
executat. Se aşteaptă 
aprobarea   MECTS   având  
în vedere  numărul  de  copii  
care 
depăşeşte capacitatea de 
învăţământ preşcolar. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1427. Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma  de  1100  
mii  lei  pentru lucrari de 
modernizare şi extindere şcoală 
veche, sat Decindeni, com. 
Dragomireşti, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Proiect  depus  la 
Inspectoratul 
Şcolar  Judeţean  Dâmboviţa 
la 10.01.2011,        neinclus  
în program. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1428. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 963 mii 
lei pentru construire grădiniţă, 
sat Gheboaia, com. Finta, 
judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 

MECTS proiect depus din 
2009 prin Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dâmboviţa. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1429. Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 332 mii 
lei pentru reabilitare şcoală cls. 
I-VIII, com. Ulieşti,  judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

S-a făcut licitaţie. Se 
aşteaptă  finanţare. 

 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1430. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se    propune    suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 1186 mii 
lei pentru reabilitare şi 
modernizare şcoala cu clasele 
I-IV, sat Vişina, com. Vişina, 
judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 

MECTS, depus la 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dâmboviţa  în 
2009, s-au declanşat lucrările. 
Se aşteaptă finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1431. Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 649 mii 
lei pentru lucrari de reabilitare 
şi modernizare   grădiniţa 
Broşteni, com. Vişina, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Spaţiu de învăţământ 
insalubru. Se solicită    
introducerea    în programul 
MECTS. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1432. Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se    propune    suplimentarea 
bugetului                 Ministerul 
Educaţiei Nationale cu suma 
de  800  mii  lei  pentru 
reabilitare    şcoală    generală 

Localul şcolii are o vechime 
de 60 de ani, este insalubru 
inadecvat desfăşurării 
îvăţământului pentru cei 
peste 200 de copii. Se solicită 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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Gura  Vulcanei,  com.  Vulcana 
Pandele, judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

introducerea în programul 
MECTS. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1433. Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei 
Nationale   cu suma  de  252 
mii  lei  pentru lucrari         de   
reabilitare, modernizare      şi   
extindere şcoală       Poroinica,   
com. Mătăsaru, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

SF+PT existente, proiect 
declarat eligibil din 09.09.2009 

 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1434. Ministerul Educaţiei Se propune suplimentarea Investitia este inceputa in Se propune respingerea, 
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Nationale 
Anexa nr.3/25 

bugetului  cu suma de 32.500 
mii lei pentru amenajare  spaţii 
de învăţământ   
Universitatea Valahia   
Târgovişte,    judetul 
Dambovita. 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

1997 si in cei 14 ani nu s-a 
reusit punerea in functiune 
macar partiala. Prin 
suplimentarea sumei se 
doreste ca in 2012 sa se 
asigure punerea in functiune 
partiala. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1435. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 400 mii lei 
pentru construcţie şcoală cu 
clasele IVIII, sat Cazaci, com. 
Nucet, 
judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

HG şi H Consiliul local, ctr. 
1473/07.04.2008, lipsă 
finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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cursul exerciţiului bugetar 
 

1436. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 561 mii lei 
pentru construire grădiniţă cu 2 
grupe, sat Ghirdoveni, com. I.L. 
Caragiale, judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

SF, PT existent se solicită 
finanţare prin MECTS 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1437. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 264 mii lei 
pentrureabilitare grădiniţa 
Lucieni, 
com. Lucieni, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

MECTS, ctr. 22.08.2008, lucrări 
efectuate şi neachitate. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1438. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Nationale 

51, Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale 
administratiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 430 mii lei pentru 
reabilitare si modernizare 
Scoala nr.1 Mihai Viteazu” 
Pucioasa, jud. Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Investitie noua, are si 
contributie locala. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea, 
nu există bază legală pentru  
finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat şi nu este precizată 
sursa de finanţare 

1439. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Nationale 
51, Titlul VI Transferuri 

intre unitati ale 
administratiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1750 mii lei pentru 
reabilitare si modernizare 
Colegiul National Nicolae 
Titulescu” Pucioasa, jud. 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea, 
nu există bază legală pentru  
finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat şi nu este precizată 
sursa de finanţare 

1440. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa  nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 150 mii 
lei pentru extindere cu grup 
sanitar a scolii cu clasele I-VIII, 
Vulcana de Sus, com. Vulcana 
Băi, judetul Dambovita. 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dâmboviţa, ctr. nr. 
6374/28.07.2008 lipsă 
finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1441. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 244 mii 
lei pentru extindere    şi  
modernizare grădiniţa nr. 2, 
comuna Doiceşti, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

FEADR ctr. nr. 
3674/15.09.2008. Data 
începerii lucrării 20.09.2008, 
lipsă finanţare. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat şi nu se 
precizează sursa de finanţare 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

1442. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma  de 1530  
mii lei  pentru reabilitare  şi 
modernizare  şcoala clasele I-
VIII, corp A, corp B, sat Teiş, 
com. Sotânga, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

HG 370/2008 Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, 
ctr.4376/27.05.2008, lipsă 
finanţare. Sursa de Finanţare: 
Fondul de rezervă   bugetară  
la   dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1443. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 536 mii 
lei pentru extindere şi   
modernizare grădiniţa nr. 1 
Şotânga, com. Şotânga, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

HG 370/2008 Ministerul 
Educaţiei Nationale, ctr. 
4377/27.05.2008 lipsă 
finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1444. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 400 mii 
lei pentru construcţie  şcoală  
cu  clasele  I- VIII,   sat   
Cazaci,   com.   Nucet, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

HG şi H Consiliul local, 
ctr.1473/07.04.2008, lipsă  
finanţare. Sursa de Finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1445. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma  de 2100  
mii lei  pentru reabilitare, 
extindere şi dotare şcoală cls. 
I-VIII, Nucet, com. Nucet, 

POR. S-a emis scrisoarea 
de finanţare. Acceptarea 
finanţării. Cererea definitivă 
din 
11.08.2009 lipsă finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 15 -

judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1446. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma  de 1816  
mii lei  pentru construcţie 
grădiniţă sat Româneşti, com. 
Potlogi, judetul Dambovita. 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

MECTS + Banca Mondială, 
PT existent prin MECTS şi 
aprobat din anul 2010. Se 
aşteaptă finanţare 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. . 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1447. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu  suma  de  235  

Proiect derulat prin 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dâmboviţa şi MECTS, lucrări 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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mii  lei  pentru construire 
şcoală corpul B, sat Româneşti, 
com. Potlogi, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

demarate din 2008 Bani 
necesari pt. finalizare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1448. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 500 mii 
lei pentru construcţie grădiniţă, 
com. Gura Şuţii, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

MECTS lucrare începută din 
anul 2008 lipsă finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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1449. Ministerul Educaţiei Nationale 
 
Anexa nr.3/25 

Se       propune   
suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei Nationale 
cu suma de 200 mii lei pentru 
reabilitare  şcoală generală,  
com. Mogoşani, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

BEI şi buget local – lucrarea 
demarează in 21.11.2011 
necesar pt. cofinanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1450. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 525 mii 
lei pentru construcţie  grădiniţă  
cu  2  grupe sat Mogoşani, 
com. Mogoşani, judetul 
Dambovita. 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Lucrarea demarată în anul 
2008 şi abandonată din lipsă 
de finanţare. Sursa de 
Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 

neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1451. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 180 mii 
lei pentru reabilitare şcoală sat 
Şuţa Seacă, com. Raciu, 
judetul Dambovita. 

. Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

Clădire degradată, condiţii 
insalubre pentru dezvoltarea 
procesului de învăţământ. Se 
aşteaptă finanţare. Sursa de 
Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1452. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 300 mii 
lei pentru reabilitare şcoală 
generală com. Văleni 
Dâmboviţa, judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
şi Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera 
Deputatilor si Senat Comisia 

MECTS ctr. 2292/10.09.2007. 
Lucrare oprită din lipsa 
finanţare. Stadiu fizic realizată 
80%. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1453. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma  de 1300  
mii lei  pentru reabilitare  şi  
extindere  Grup Şcolar Agricol, 
com. Voineşti, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Lucrare derulată prin MECTS, 
începută în anul 2007 şi 
sistată din anul 2009 din lipsă 
de fonduri. Sursa de 
Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1454. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 121 mii 
lei pentru amenajare grup 
sanitar şcoala 2, sat  
Ghirdoveni,  com.  I.L. 
Caragiale, judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Se solicită finanţare prin 
MECTS. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă   bugetară   la  
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1455. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 561 mii 
lei pentru construire  grădiniţă  
cu  2  grupe, sat  Ghirdoveni,  
com.  I.L. Caragiale, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

SF, PT existent se solicită 
finanţare prin MECTS 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1456. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 63 mii lei 
pentru reabilitare   şcoală   P+2   
Lucieni, com. Lucieni, judetul 
Dambovita. 

MECTS, ctr. 22.07.2008, 
lucrări efectuate şi neachitate. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
ezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1457. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu  suma  de  15 
mii  lei  pentru reabilitare 
şcoală Produleşti, com. 
Produleşti, judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

MECTS, lipsă fonduri. Sursa 
de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1458. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 278 mii 

MECTS, lucrări demarate 
din anul 2009 
Sursa de Finanţare: Fondul 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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lei pentru construcţie   grădiniţă  
2   săli   de clasă, com. 
Mătăsaru, judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1459. Ministerul                 Educatiei  
Cercetarii,      Tineretului      si 
Sportului 
Anexa nr.3/25 

Se       propune   
suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei Nationale 
cu suma de 100 mii lei pentru 
construcţie şcoală, sat 
Fântânele, com. Cojasca, 
judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

MECTS, lucrări începute în 
2008. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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1460. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 100 mii 
lei pentru construcţie  grădiniţă,  
sat Fântânele, com. Cojasca, 
judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 

MECTS, lucrări începute în 
2008. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1461. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 274 mii 
lei pentru cheltuieli  de  utilităţi  
ale  şcolii  cu cls. I-VIII, sat 
Băduleşti, com. Crângurile, 
judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 

Inspectoratul şcolar, proiect 
executat. Se aşteaptă 
finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1462. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul E ducaţiei 
Nationale cu suma de 700 mii 
lei pentru construcţie   grădiniţă  
sat   Voia, com. Crângurile, 
judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Inspectoratul şcolar, SF 
executat. Se aşteaptă 
aprobarea MECTS având în 
vedere numărul de copii care 
depăşeşte capacitatea de 
învăţământ preşcolar. Sursa 
de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1463. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma  de 1100  
mii lei  pentru lucrari  de  
modernizare  şi extindere 
şcoală veche, sat Decindeni, 
com. Dragomireşti, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Proiect depus la Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dâmboviţa la 
10.01.2011, neinclus în 
program. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1464. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 963 mii 
lei pentru construire   grădiniţă, 
sat Gheboaia, com. Finta, 
judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

MECTS proiect depus din 
2009 prin Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dâmboviţa. Sursa 
de Finanţare: Fondul de  
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1465. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 332 mii 
lei pentru reabilitare şcoală cls. 
I-VIII, com. Ulieşti, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

S-a făcut licitaţie. Se aşteaptă 
finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1466. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma  de 1186  
mii lei  pentru reabilitare  şi 
modernizare  şcoala cu clasele  
I-IV,  sat Vişina,  com. Vişina, 
judetul Dambovita. 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

MECTS, depus la 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dâmboviţa în 
2009, s-au declanşat lucrările. 
Se aşteaptă finanţare. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1467. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 649 mii 
lei pentru lucrari  de  reabilitare  
şi modernizare grădiniţa 
Broşteni, com. Vişina, judetul 

Spaţiu de învăţământ 
insalubru. Se solicită 
introducerea în programul 
MECTS. Sursa de Finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 
 

 priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1468. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 800 mii 
lei pentru reabilitare şcoală 
generală Gura Vulcanei, com. 
Vulcana Pandele, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Localul şcolii are o vechime de 
60 de ani, este insalubru 
inadecvat desfăşurării 
învăţământului pentru cei 
peste 200 de copii. Se solicită 
introducerea în programul 
MECTS. Sursa de Finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1469. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 252 mii 

SF+PT existente, proiect 
declarat eligibil din 
09.09.2009 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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lei pentru lucrari de reabilitare, 
modernizare şi   extindere  
şcoală   Poroinica, com.  
Mătăsaru,  judetul Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1470. Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 5.000 mii 
lei pentru amenajare spaţii de 
învăţământ Universitatea  
Valahia Târgovişte, judetul 
Dambovita. 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

Investitia este inceputa in 
1997 si in cei 14 ani nu s-a 
reusit punerea in functiune 
macar partiala. Prin 
suplimentarea sumei se 
doreste ca in 2012 sa se 
asigure punerea in functiune 
partiala. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1471. Ministerul  Educaţiei, Se propune suplimentarea Ţinând cont de faptul ca in Se propune respingerea, 
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Nationale 
Anexa 3/25 

bugetului Ministerului Educatiei, 
Nationale Sportului cu suma de 
1600  mii  lei  pentru 
reabilitatea 
scolii generale cu clasele I-VIII 
Popânzăleşti, sat Popânzăleşti, 
comuna Drăgoteşti, judeţul 
Dolj. 

 
 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 
 

structura de populatie a 
localitati tinerii preşcolari şi 
şcolari deţtin 
o pondere importantă. 
Pentru buna desfăşurare 
a activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea. 
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
reabilitarea instalaţiei 
electrice şi a încălzirii 
centrale care să asigure 
elevilor condiţiile 
corespunzătoare. Sursa de 
Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1472. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa 3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 300   mii  
lei   pentru   reabilitarea şcolii 
generale cu clasele I–VIII 
Dioşti,   comuna   Dioşti,   
judeţul Dolj. 

 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Ţinând cont de faptul ca in 
structura de populatie a 
localitati tinerii preşcolari şi 
şcolari deţtin 
o pondere importantă. 
Pentru buna desfăşurare 
a activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 30 -

din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
reabilitarea instalaţiei 
electrice şi a încălzirii 
centrale care să asigure 
elevilor condiţiile 
corespunzătoare Sursa de 
Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1473. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa 3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educatiei, 
Nationale Sportului cu suma de 
1000 mii lei pentru reabilitarea 
liceului  Malu Mare, comuna 
Malu Mare, judeţul Dolj. 

 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

Ţinând cont de faptul ca in 
structura de populatie a 
localitati tinerii preşcolari şi 
şcolari deţtin 
o pondere importantă. 
Pentru buna desfăşurare 
a activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea. 
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
reabilitarea instalaţiei 
electrice şi a încălzirii 
centrale care să asigure 
elevilor condiţiile 
corespunzătoare Sursa de 
Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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1474. Ministerul  Educaţiei, 

Nationale 
Anexa 3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educatiei, 
Nationale cu suma de 800 mii 
lei pentru reabilitarea liceului 
Cârcea,  comuna  Cârcea, 
judeţul Dolj. 

 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

Ţinând cont de faptul ca in 
structura de populatie a 
localitati tinerii preşcolari şi 
şcolari deţtin 
o pondere importantă. 
Pentru buna desfăşurare 
a activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea. 
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, 
este necesară reabilitarea 
instalaţiei electrice şi a 
încălzirii centrale care să 
asigure elevilor condiţiile 
corespunzătoare. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1475. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 100 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Almaj, pentru   reabilitarea  
Scolii Generale cu cls I-IV din 
Satul Mosneni, comuna Almaj, 
judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
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Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1476. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 1500 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Argetoaia,  pentru  reabilitarea 
Scolii  de  Arte  şi  Meserii 
Argetoaia, comuna Argetoaia, 
judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1477. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 500 mii RON, sumă 
necesară  Consiliului  Local 
Brădeşti  ,  pentru  reabilitarea 
Scolii Generale Brădeşti, 
comuna Brădeşti, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1478. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Anexa nr.3/25 de 500 mii RON, sumă 
necesară  Consiliului  Local 
Brădeşti  ,  pentru  reabilitarea 
Scolii Generale     Tatomireşti, 
comuna  Brădeşti, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1479. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 700 mii RON, sumă 
necesară       Consiliului   
Local Brădeşti  ,  pentru  
reabilitarea Scolii Generale   cu 
clasele I-VIII "Ioan  Grecescu",  
comuna Brădeşti, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1480. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 250 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Braloştiţa,  pentru  reabilitarea 
Scolii Generale Sfîrcea, 
comuna Braloştiţa, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1481. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se       propune   
suplimentarea bugetului  cu 
suma de 300 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Braloştiţa   ,   pentru  
reabilitarea Scolii cu clasele  I-
VIII Braloştiţa, comuna  
Braloştiţa , judetul Dolj 

 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Pentru functionarea si 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1482. Ministerul  Educaţiei, Se propune suplimentarea Pentru funcţionarea şi Se propune respingerea, 
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Nationale 
Anexa nr.3/25 

bugetului cu suma de 350 mii 
RON, sumă necesară 
Consiliului Local Braloştiţa,  
pentru  reabilitarea Scolii 
Generale Schitu, comuna 
Braloştiţa , judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1483. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 250 mii RON, sumă 
necesară   Consiliului   Local 
Carpen , pentru reabilitarea 
Scolii Generale  Geblesti,  
comuna Carpen , judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

dispoziţia Guvernului. Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1484. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 300 mii RON, sumă 
necesară  Consiliului  Local 
Carpen, pentru reabilitarea 
Scolii cu clasele I-IV Carpen, 
comuna Carpen , judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 3 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
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Senat la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1485. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 280 mii RON, sumă 
necesară   Consiliului   Local 
Carpen , pentru reabilitarea 
Scolii cu clasele I-IV Cleanov, 
comuna Carpen , judetul Dolj. 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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1486. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 310 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Cernatesti , pentru reabilitarea 
Şcolii  Generale Corniţa, 
comuna Cernatesti, judetul 
Dolj. 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1487. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 210 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Cernatesti , pentru reabilitarea 
Grădiniţei  Rasnicu  Oghian, 
comuna   Cernatesti , judetul 
Dolj 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1488. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 500 mii RON, sumă 
necesară  Consiliului  Local 
Coţofenii din Dos , pentru 
reabilitarea Şcolii  cu clasele I-
VIII Coţofenii din Dos, comuna 
Coţofenii din Dos , judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1489. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 400 mii RON, sumă 
necesară  Consiliului  Local 
Coţofenii din Dos , pentru 
reabilitarea Şcolii   clasele   I-IV 
Potmelţu, comuna     Coţofenii 
din Dos , judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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cursul exerciţiului bugetar 
1490. Ministerul  Educaţiei, 

Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 450 mii RON, sumă 
necesară  Consiliului  Local 
Coţofenii din    Fata , pentru 
reabilitarea Şcolii   cu clasele  
I-IV Beharca , comuna   
Coţofenii din Fata , judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1491. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 500 mii RON, sumă 
necesară  Consiliului  Local 
Coţofenii din    Fata , pentru 
reabilitarea  Şcolii     cu clasele  
I- VIII Coţofenii din Faţă, 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
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comuna Coţofenii din Fata , 
judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1492. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 350 mii RON, sumă 
necesară  Consiliului  Local 
Gogoşu  ,  pentru  reabilitarea 
Şcolii        Generale Gogoşiţa, 
comuna Gogoşu, judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
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Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1493. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 450 mii RON, sumă 
necesară  Consiliului  Local 
Gogoşu, pentru reabilitarea 
Şcolii Generale Ştefanel, 
comuna Gogoşu, judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă   bugetară   la   
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1494. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 500 mii RON, sumă 
necesară  Consiliului  Local 
Gogoşu, pentru reabilitarea 
Şcolii Generale Gogoşu, 
comuna Gogoşu, judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1495. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 500 mii RON, sumă 
necesară  Consiliului  Local 
Işalniţa,  pentru reabilitarea 
Şcolii Generale       Işalniţa,  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 47 -

comuna Işalniţa, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1496. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 300 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Melinesti,  pentru  reparatii  la 
Scoala Generală cu clasele I-
VIII Negoieşti,  din comuna  
Melinesti, judetul Dolj. 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 48 -

ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1497. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 350 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Melinesti,  pentru     reabilitarea 
Şcolii   cu clasele I-IV Spineni, 
din comuna Melinesti, judetul 
Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ 
Sursa de Finanţare: 
Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1498. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 300 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Melinesti,  pentru     reabilitarea 
Şcolii    cu clasele I-IV 
Bodăieşti, din   comuna  
Melinesti,   judetul Dolj. 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1499. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 350 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Seaca de Pădure, pentru  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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reabilitarea Şcolii cu clasele I - 
IV Răchita de Sus,  din 
comuna  Seaca  de Pădure, 
judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1500. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 500 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Seaca de Pădure, pentru  
reabilitarea Şcolii clasele I - IV 
Veleni, din comuna  Seaca  de  
Pădure, judetul Dolj. 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1501. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 200 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Brabova, pentru reabilitarea 
Scolii Mosna, comuna Brabova, 
judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. 
Totodată, nu este precizată 
sursa de finanţare.  

1502. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu   suma  
de   500   mii   RON, necesară 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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Consiliului Local Brabova, 
pentru reabilitarea Şcolii 
Generale Brabova, comuna 
Brabova, judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1503. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu  suma  
de  70  mii  RON, necesară   
Consiliului   Local Fărcaş, 
pentru alimentare cu apa şi 
dotare cu fosa septica a 
Gradinitei  Fărcaş,  comuna 
Fărcaş, judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 53 -

Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1504. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 120 mii RON, sumă 
necesară   Consiliului   Local 
Fărcaş, pentru construirea unui 
grup  sanitar  şi  alimentarea 
acestuia  cu  apa  la  scoala 
Golumbu  şi  dotare  cu  fosa 
septica a Gradinitei Golumbu, 
comuna Fărcaş, judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Camera Deputatilor si Senat bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1505. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu   suma  
de   300   mii   RON, necesară   
Consiliului   Local Fărcaş, 
pentru continuarea lucrarilor 
cofinantate din bugetul local 
privind reabilitarea Scolii 
Generale Fărcaş, Satul Fărcaş, 
comuna Fărcaş, judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1506. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Anexa nr.3/25 de 300 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Grecesti, pentru reparatii 
Scoala Generala  cu  cls  I-IV  
din  Satul Busu, comuna 
Grecesti, judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1507. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 390 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Grecesti, pentru reparatii 
Scoala Generala cu cls I-IV din 
Satul Gropanele, comuna 
Grecesti, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1508. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 250 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Filiasi, pentru lucrari de 
reabilitare a Gradinitei Nr. 1 
Filiasi, localitatea Filiasi, judetul 
Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ 
Sursa  de  Finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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Senat prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1509. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 100 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Filiasi, pentru lucrari de 
reabilitare a Gradinitei Nr. 3 
Filiasi, localitatea Filiasi, judetul 
Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1510. Ministerul  Educaţiei, Se propune suplimentarea Pentru funcţionarea şi Se propune respingerea, 
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Nationale 
Anexa nr.3/25 

bugetului Ministerului cu suma 
de 300 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Filiasi, pentru   lucrari   de  
reabilitare   a Grupului    Scolar   
“Dimitrie Filisanu”,   localitatea  
Filiasi, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e invatamant Sursa 
de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1511. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 300 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Filiasi, pentru lucrari de 
modernizare a Scolii Generale 
cu cls I-VIII din Satul Racarii de 
jos, localitatea Filiasi, judetul 
Dolj 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

dispoziţia Guvernului. Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1512. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se       propune   
suplimentarea bugetului  
Ministerului   cu   suma   de   
200   mii   RON, necesară 
Consiliului Local Melinesti,  
pentru  reparatii  la Grupul 
Scolar Al. Macedonski din 
comuna Melinesti, judetul Dolj. 
Lucrare finalizata  in proportie  
de 50% 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 60 -

sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1513. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 100 mii RON, sumă 
necesară  Consiliului  Local 
Secu, pentru renovare Scoala 
Generala Smadovicioara, 
comuna Secu, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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1514. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 300 mii RON, sumă 
necesară  Consiliului  Local 
Simnicu de Sus, pentru 
reparatii, dotare  cu  incalzire  
centrala, izolare  termica,  
imprejmuire Scoala Generala 
din Satul Izvor, comuna 
Simnicu de Sus, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1515. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 300 mii RON, sumă 
necesară  Consiliului  Local 
Simnicu  de Sus, pentru  
reparatii şi  imprejmuire  Scoala  
Generala din Satul Lesile, 
comuna Simnicu de Sus, 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
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judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1516. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma  
de 50 mii RON,  sumă 
necesară  Consiliului  Local 
Simnicu  de  Sus,  pentru 
imprejmuire  Scoala Generala 
din Satul Milesti, comuna 
Simnicu de Sus, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1517. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 320 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Leu, 
pentru obiectiv investite 
Gradinita program normal din 
comuna Leu, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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cursul exerciţiului bugetar 
1518. Ministerul  Educaţiei, 

Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 900 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Plesoi, pentru obiectiv investite 
Gradinita program  normal  din  
comuna Plesoi, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1519. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se       propune   
suplimentarea bugetului  
Ministerului   cu suma de 150 
mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Radovan, 
pentru reparatii capitale Scoala 
Generala cu cls I-VIII din 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
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comuna Radovan, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1520. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma  
de 80 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local 
Terpezita,    pentru    obiectiv 
investite  Gradinita  program 
normal din comuna Terpezita, 
judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
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Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1521. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma  
de 500mii  RON,  sumă 
necesară Consiliului Local 
Filiasi, pentru consolidarea  
Scolii Generale  I -  VIII  din  
satul Fratostita, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1522. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 600 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Filiasi, pentru obiectiv investitii 
Gradinita program normal din 
sat Fratostita, judetul Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1523. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 230 mii RON, sumă 
necesară   Consiliului   Local 
Daneti, pentru obiectiv investite 
Gradinita program normal din 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
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sat Brabeti, comuna Daneti, 
judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1524. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 270 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Dobrotesti,  pentru  reparatii 
capitale Scoala Generala  I - 
VIII comuna Dobrotesti, judetul 
Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. 
Totodată, nu este precizată 
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ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

sursa de finanţare.  

1525. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 100 mii RON, sumă 
necesară   Consiliului   Local 
Galicea Mare, pentru reabilitare 
Scoala Generala I - VIII corp 2 
comuna   Galicea   Mare,   
judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1526. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma  
de 65 mii RON,  sumă 
necesară       Consiliului   

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
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Local Urzicuta, pentru utilitati 
Scoala Generala  I  –  VIII  
comuna Urzicuta, judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi şi extindere a 
unităţilor e învăţământ 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1527. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 230 mii RON, sumă 
necesară Consiliului  Local 
Desa, pentru obiectiv investotii 
Gradinita program  normal  din  
comuna Desa, judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1528. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se       propune   
suplimentarea bugetului 
Ministerului cu suma de 200 mii 
RON, sumă necesară 
Consiliului Local Cernetesti, 
pentru reabilitare Scoala  
Generala   I   –   IV,   sat 
Raznic – Oghean, comuna 
Cernetesti, judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1529. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 300 mii RON, sumă 
necesară   Consiliului   Local 
Silistea Crucii, pentru obiectiv 
investitii Scoala Generala I – 
VIII, comuna   Silistea   Crucii,   
judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1530. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 100 mii RON, sumă 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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necesară Consiliului Local 
Teslui, pentru  utilitati  Scoala  
Generala  I 
– VIII, comuna Teslui, judetul 
Dolj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ 
. Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1531. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 160 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local 
Carna, pentru  reabilitare  
Gradinita program  normal  din  
comuna Carna, judetul Dolj 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1532. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 120 mii lei pentru 
construirea unui teren de sport 
în oraşul Bechet, judeţul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 
 

Terenul de sport este 
necesar pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare 
activităţi sportive şi în acelaşi 
timp să sporească 
numărul de competiţii 
sportive în condiţii optime de 
siguranţă. 
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor de 
construcţie a terenurilor de 
sport care aparţin 
autorităţolor locale.. În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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cursul exerciţiului bugetar 
1533. Ministerul  Educaţiei, 

Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 500 mii lei pentru construcţie 
bază sportivă în comuna 
Bratovoieşti, judeţul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Proiect finanţat prin OG nr. 7 
din 
2006. Sumele sunt necesare 
pentru finalizarea proiectului, 
în caz contrar existând 
pericolul de degradare. Sursa 
de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor de 
construcţie a bazelor sportive 
care aparţin autorităţolor 
locale.. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1534. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 200 mii lei pentru lucrări de 
construcţie grădiniţă în satul  
Bistreţul  Nou,  comuna Bistreţ, 
judeţul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 

Ţinând cont de faptul că în 
structura populaţiei comunei 
Bistreţ, tinerii preşcolari deţin o 
pondere importantă, se 
impune existenţa unei astfel 
de unităţi educative. Sursa de 
Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1535. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 700 mii lei pentru finalizarea  
lucrărilor  de construcţie ale 
bazei sportive din comuna 
Cărna, judeţul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Realizarea acestei baze 
sportive este  necesară pentru 
asigurarea unor condiţii 
decente pentru practicarea de 
activităţi sportive pentru 
locuitorii din comuna Cârna 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor de 
construcţie a bazelor sportive 
care aparţin autorităţolor 
locale.. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1536. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 460 mii lei pentru lucrări de 
modernizare bază sportivă  prin  
măsura  322, comuna 
Gângiova, judeţul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Lucrările au fost începute. 
Sumele sunt necesare pentru 
finalizarea proiectului 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor de 
construcţie a bazelor sportive 
care aparţin autorităţolor 
locale. De asemenea, nu 
este precizată sursa de 
finanţare.  
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din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

1537. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma  
de 1000  mii  lei pentru 
reparaţii capitale la Scoala 
generală   şi   cele   3   
grădiniţe, oraşul Segarcea, 
judeţul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Ţinând cont de faptul că în 
structura de populaţie a 
oraşului, tinerii preşcolari şi 
şcolari deţin o pondere 
importantă şi, având în vedere 
necesitatea asigurării bunei 
desfăşurări a activităţii 
didactice a elevilor şi 
preşcolarilor încadraţi la 
unităţile de învăţământ 
menţionate, se impune 
reabilitarea. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernulu 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1538. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 505 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Se solicită această sumă pentru 
construcţie Gradinita, com. 
Podgoria, jud. Buzau 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1539. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 400 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
construcţie Gradinita, sat 
Cotatcu, com. Podgoria, jud. 
Buzau 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1540. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 193 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită această sumă pentru 
construcţie Gradinita, com. 
Smeeni, jud. Buzau 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1541. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 1285 
mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
construcţie campus scolar, com. 
Smeeni, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1542. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 

Se solicită această sumă pentru 
construcţie Gradinita, com. 
Ziduri, jud. Buzau 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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activelor fixe, cu suma de 130 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1543. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 280 mii 
lei . 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Scoala I-VIII, com. Bozioru, jud. 
Buzau 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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1544. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 1200 
mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Scoala Breaza, com. Breaza, 
jud. Buzau 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1545. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 300 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Scoala Cozieni, com. Cozieni, 
jud. Buzau 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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Camera Deputatilor si Senat cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1546. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 200 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Scoala Trestia, com. Cozieni, 
jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1547. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 100 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Gradinita Gheraseni, com. 
Gheraseni, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1548. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 60 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Scoala I-VIII, com. Gheraseni, 
jud. Buzau 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1549. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 400 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Scoala I-IV Suditi, com. 
Gheraseni, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1550. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 300 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Scoala I-IV Cremenea, com. 
Gheraseni, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1551. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 500 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Scoala I-VIII, com. Luciu, jud. 
Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1552. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 400 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Scoala I-VIII, com. Minzalesti, 
jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1553. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Scoala I-VIII Limpezis, com. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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activelor fixe, cu suma de 526 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Movila Banului, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1554. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 464 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Scoala I-VIII, com. Movila 
Banului, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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1555. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 300 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Scoala I-VIII, com. Odaile, jud. 
Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1556. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 300 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Scoala I-IV Tega, com. 
Panatau, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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Camera Deputatilor si Senat cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1557. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 140 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Gradinita cu program normal 
Saranga, com. Pietroasele, jud. 
Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

 

1558. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 250 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Gradinita Sageata, com. 
Sageata, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1559. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 70 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Gradinita Gavanesti, com. 
Sageata, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1560. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 232 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Scoala I-VIII Udati, com. 
Smeeni, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1561. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 297 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Scoala I-VIII Albesti, com. 
Smeeni, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1562. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 50 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Gradinita cu program normal, 
com. Ulmeni, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1563. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 120 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Gradinita cu program normal 
Niscov, com. Vernesti, jud. 
Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1564. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Scoala I-VIII Zoita, com. Ziduri, 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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activelor fixe, cu suma de 120 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1565. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 200 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
reabilitare Colegiul B. Hașdeu, 
corp 6B, municipiul Buzău jud. 
Buzau 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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1566. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 70 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
reabilitare Școala Generală, 
Com.Balta Albă, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare.  

1567. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 200 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
reabilitare Școala Generală 
Com.Scutelnici, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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cursul exerciţiului bugetar 
1568. Anexa nr. 3/25/02 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 50 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
reabilitare Școala Generală 
Com.Vîlcele, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1569. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 120 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 

Se solicită această sumă pentru 
reabilitare si montare centrala 
termica la Școala Generală 
Com. Pardoși jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1570. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 200 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demarare constructie gradinita 
nr.14 in mun. Buzau, jud. 
Buzau. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1571. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de1400 lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea a două săli de sport: 
una pentru Şcoala cu cls.I-VIII 
din Satul Nou şi una pentru 
Şcoala cu cls.I-VIII din Satul 
vechi, com. Padina, jud. Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1572. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 900 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construcţia unei şcoli în satul 
C.A. Rosetti, com. Rosetti, jud. 
Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1573. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Nationale– Grupa 
/Titlul 51, titlul VI – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.200 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 
Finalizarea lucrărilor de 
consolidare la clădirea Colegiului 
Naţional "Vasile Alecsandri", 
Bacău, judeţul Bacău 
Autori: Comisia pentru 

In anul 2008 au inceput lucrarile 
de reparatii capitale la cladirea 
de patrimoniu a Colegiului 
National "Vasile Alecsandri" 
(1929), cu finantare de la 
Guvern prin HG 370/2008, in 
valoare de 409.970 lei. 
Lucrarile au fost realizate in 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

procent de 25% si sistate in 
2009. Procentul de 25% din 
lucrare s-a ridicat in realitate la 
valoarea de 900.000 lei, 
diferenta fiind achitata de 
Primaria Municipiului Bacau. In 
prezent, se solicita continuarea 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

vedere deoarece Fondul de 
interveţie la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate 
 

1574. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Nationale– Grupa 
/Titlul 51, titlul VI – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

Construire gradinita, com. 
Balcani, jud. Bacau – 729 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Fondul de interventie bugetara 
la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
interveţie la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate 
 

1575. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Nationale– Grupa 
/Titlul 51, titlul VI – transferuri 

Construire     gradinita,     com. 
Beresti  Tazlau,  jud.  Bacau  – 
998 mii lei 

Fondul de interventie bugetara 
la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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între unităţi ale administraţiei 
publice 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

neprecizându-se ce capitol  
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
interveţie la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate 
 

1576. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Nationale– Grupa 
/Titlul 51, titlul VI – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

Reabilitare si utilitati gradinita 
com.  Birsanesti,  sat  Caraclau 
jud. Bacau – 1040 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Fondul de interventie bugetara 
la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
interveţie la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
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persoanelor fizice sinistrate 
 

1577. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Nationale– Grupa 
/Titlul 51, titlul VI – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

Construire gradinita, com. 
Colonesti, jud. Bacau – 1851 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Fondul de interventie bugetara 
la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
interveţie la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate 
 

1578. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Nationale– Grupa 
/Titlul 51, titlul VI – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

Construire Cresa, com. 
Gaiceana, jud. Bacau – 1314 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 

Fondul de interventie bugetara 
la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
interveţie la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Camera Deputatilor si Senat anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate 
 

1579. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Nationale– Grupa 
/Titlul 51, titlul VI – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

Construcţie    gradinita,    com. 
Margineni, jud. Bacau – 98 mii 
Lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Fondul de interventie bugetara 
la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
interveţie la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate 
 

1580. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Nationale– Grupa 
/Titlul 51, titlul VI – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

Constructie    gradinita,    com. 
Palanca,    sat    Popoiu,    jud. 
Bacau – 1913 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Fondul de interventie bugetara 
la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
interveţie la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate 
 

1581. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Nationale– Grupa 
/Titlul 51, titlul VI – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

Reabilitare scoala, com. Strugari, 
sat Petricica, jud. Bacau – 1393 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Fondul de interventie bugetara 
la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
interveţie la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate 
 

1582. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Nationale– Grupa 

Constructie gradinita, com. 
Strugari, sat Strugari, jud. Bacau 

Fondul de interventie bugetara 
la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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/Titlul 51, titlul VI – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

– 1000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
interveţie la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate 
 

1583. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Nationale– Grupa 
/Titlul 51, titlul VI – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

Constructie    gradinita,    com. 
Tatarasti,  jud. Bacau – 766 mii 
Lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Fondul de interventie bugetara 
la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
interveţie la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
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calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate 
 

1584. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Nationale– Grupa 
/Titlul 51, titlul VI – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

Constructie scoala, com. 
Ungureni, sat Botesti, jud. Bacau 
– 2797 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Fondul de interventie bugetara 
la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol  
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
interveţie la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate 
 

1585. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Nationale– Grupa 
/Titlul 51, titlul VI – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

Constructie gradinita, com. Valea  
Seaca,    jud.  Bacau  – 
2038 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
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Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 
 

1586. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Nationale– Grupa 
/Titlul 51, titlul VI – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

Se solicita suplimentarea 
bugetului MECTS cu suma de 
200.000 lei necesara reabilitarii 
termice (izola termică, tâmplărie 
PVC) pentru cele 5 scoli din 
orasul Buhusi, jud.Bacau. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Pentru crearea unor conditii 
adecvate si reducerea 
consumului energetic. 
Sursa de finantare : Fondul 
de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
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1587. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei naţionale 
capitolul 5010,   titlul   XII, 
grupa 71, 
Finanţarea 
cheltuielilor  de  capital  ale 
unităţilor de   învaţămant 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea 
bugetului MECTS cu sma de 
400 000 lei necesara extinderii 
corpului      de      clădire      a 
Grădiniţei   nr.6   din   oraşul 
Buhuşi,jud.Bacau 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Extinderea     este     necesara 
pentru    functonarea     unei 
grădini e cu program prelungit 
tip cresă. În prezent în  oras  nu  
există  o grădinită cu program 
prelungit 
 
Sursa de finantare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, trimiterea 
la capitolul 5010 fiind 
eronată. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 
 

1588. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Nationale– Grupa 
/Titlul 51, titlul VI – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

Reabilitare Scoala clasele I- VIII 
Palanca,jud.Bacau Valoare :150 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 

Conditii  inadecvate  procesului 
instructiv educativ in scoala. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
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Camera Deputatilor si Senat deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 
 

1589. Anexa 3/25/02  - Ministerul 
Educaţiei,       Nationale–-  
Grupa/Titlul 
51, Titlul VI   - Transferuri între  
unităţi           ale administraţiei  
publice      – Finanţarea  
cheltuielilor  de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de  900 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului  
Proiect National de  dezvoltare  
a infrastructurii –Scoala 
Oncesti ,Com  Oncesti.  Jud 
Bacau 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea        infrastructurii  
scolare in 
spaţiul rural. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 107 -

 
1590. Anexa 3/25/02  - Ministerul 

Educaţiei Nationale–-  
Grupa/Titlul 
51, Titlul VI   - Transferuri între  
unităţi           ale administraţiei  
publice      – art.    02,    alin  
15        – Finanţarea  
cheltuielilor  de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 26010 mii 
lei pentru        finanţarea 
obiectivuluiConstructie campus
 SAM 
“G.J.Cancicov”Comuna Parincea 
Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea        infrastructurii 
scolare in spaţiul rural 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 
 

1591. Anexa 3/25/02  - Ministerul 
Educaţiei Nationale–-  
Grupa/Titlul 
51, Titlul VI   - Transferuri între  
unităţi           ale administraţiei  
publice      – 

Se alocă suma de 125 mii lei 
pentru   finanţarea obiectivului 
Reabilitare Scoala I-IV Valeni 
Comuna Parincea Jud Bacau 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare in spaţiul rural 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 
 

1592. Anexa 3/25/02  - Ministerul 
Educaţiei Nationale  –-  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI   - 
Transferuri între           unităţi  
ale administraţiei  publice      – 

Se alocă suma de 95 mii lei 
pentru   finanţarea obiectivului  
Centrala Termica Scoala Valea 
Mare, Com Rosiori, Jud  Bacau 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea     infrastructurii 
rurale si     creşterea     gradului  
de civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 
 

1593. Anexa 3/25/02  - Ministerul 
Educaţiei, Nationale 
Sporturilor  –-  Grupa/Titlul 
51, Titlul VI   - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei  publice  
– 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Scoala cu 
cls.I-VIII Sascut- sat 
Com Sascut Jud Bacau 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea        infrastructurii 
scolare in spaţiul rural 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 
 

1594. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Nationale–- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 1623,636 mii 
lei pentru obiectivul “Consolidare 
si modernizare Colegiul 
Tehnic,,Dimitrie Ghica”, 
Comanesti, jud Bacau. 
Autori: Comisia pentru 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare in spaţiul rural 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Guvernului Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 
 

1595. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Nationale–- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 5886,443 mii 
lei pentru obiectivul “Constructie 
gradinita nr 9”, Comanesti, jud 
Bacau. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare in spaţiul rural 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 
 

Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Nationale–- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 250 mii lei 
pentru obiectivul “Reabilitare 
Scoala Nr. 2, Valea lui Ion”, 
comuna BLAGESTI, jud Bacau. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare in spaţiul rural 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 
 

1596. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Nationale–- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 

Se alocă suma de 94,326 mii lei 
pentru obiectivul “Reabilitare 
Şcoala nr.1bis 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare in spaţiul rural 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Podei       ” Comanesti , jud 
Bacau . 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 
 

1597. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Nationale–- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de  710 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
Consolidare scoala Stanisesti 
Com Stanisesti Jud Bacau 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare in spaţiul rural 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Camera Deputatilor si Senat bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 
 

1598. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Nationale–- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei, 
Nationale Sportului cu suma de 
962 mii lei pentru reparatii si 
reabilitare scoala I-VIII din satul 
Caraclău, comuna Bărsăneşti, 
judeţul Bacău. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
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1599. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Nationale–- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei, 
Nationale Sportului cu suma  de 
1041  mii lei  pentru reabilitare  
gradinita   si  utilitati   în satul  
Caraclău,  comuna Bărsăneşti, 
judeţul Bacău. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 
 

1600. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Nationale–- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei, 
Nationale Sportului cu suma  de 
1394  mii lei  pentru reabilitare  
Scoala  din  localitatea Petricica,  
comuna      Strugari, judeţul 
Bacău. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 115 -

Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 
 

1601. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Nationale–- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei, 
Nationale Sportului cu suma  de 
1240  mii lei  pentru reabilitare 
Scoala nr.1 si sediu primarie în 
comuna Valea Seacă, judeţul 
Bacău. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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cursul exerciţiului bugetar.   
 
 

1602. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 5409 
mii lei,  construire scoala 
Baleni , loc. Salistea de Sus, 
jud. Maramureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera 
Deputatilor si Senat 
Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor 
si Senat 

 
Proiectul elaborat şi depus la 
Cosiliul Judeţean 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte creşterea deficitului 
bugetar, aceasta nu poate fi 
acceptată, întrucât contravine 
Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
 

1603. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 651 
mii lei,  construire gradinita 
cu program prelungit 4 
grupe , loc. Salistea de Sus, 
jud. Maramureş 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

 
Proiectul elaborat şi depus la 
Cosiliul Judeţean 
Sursa de Finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar 
cu 0,4% din PIB pentru 
asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte creşterea deficitului 
bugetar, aceasta nu poate fi 
acceptată, întrucât contravine 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Deputat PDL  
Mircea Man şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
 

1604. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 910,64 
mii lei,  consolidare, 
modernizare şi extindere 
infrastructură şcolară – 
Scoala Cătun, Răzoare , 
loc. Tg. Lapus, jud. 
Maramureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi Deputat 
PDL  Mircea Man şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

 
Proiectul in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte creşterea deficitului 
bugetar, aceasta nu poate fi 
acceptată, întrucât contravine 
Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
 

1605. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 10500 
mii lei pentru construire 
campus şcolar Petru Rares 
, loc. Tg. Lapus, jud. 
Maramureş 

 
Proiectul in derulare 
Sursa de Finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar 
cu 0,4% din PIB pentru 
asigurarea finanţării 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi Deputat 
PDL  Mircea Man şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

investiţiilor strategice priveşte creşterea deficitului 
bugetar, aceasta nu poate fi 
acceptată, întrucât contravine 
Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
 

1606. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 4000 
mii lei pentru construire 
extindere şcoală gimnazială 
din Cicarlau, jud. Maramureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi Deputat 
PDL  Mircea Man şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

 
Proiectul in derulare 
Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte creşterea deficitului 
bugetar, aceasta nu poate fi 
acceptată, întrucât contravine 
Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
 

1607. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1000 
mii lei,  pentru modernizare 
şcolilor şi a infrastructurii 
gimnaziale,  com. Cicarlau,  
jud. Maramureş 

Sursa de Finanţare: 
Creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor 
strategice 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera 
Deputatilor si Senat 
Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor 
si Senat 

 
 

priveşte creşterea deficitului 
bugetar, aceasta nu poate fi 
acceptată, întrucât contravine 
Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
 

1608. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 400mii 
lei,  pentru modernizarea 
infrastructurii 
învăţământului preşcolar,  
com. Cicarlau,  jud. 
Maramureş 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Deputat PDL  
Mircea Man şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 

Sursa de Finanţare: 
Creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor 
strategice 

 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte creşterea deficitului 
bugetar, aceasta nu poate fi 
acceptată, întrucât contravine 
Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
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Camera Deputatilor si Senat 
1609. Anexa nr. 3/25/02 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 3718 
mii lei,  pentru construire 
Scoală Gimnaziala Lucian 
Blaga, Farcasa,  jud. 
Maramureş 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Deputat PDL  
Mircea Man şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Lucrarea este terminata 
dar nu este achitată 
Sursa de Finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar 
cu 0,4% din PIB pentru 
asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte creşterea deficitului 
bugetar, aceasta nu poate fi 
acceptată, întrucât contravine 
Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
 

1610. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 435 
mii lei,  pentru construire 
gradinită cu program 
prelungit, Farcasa,  jud. 
Maramureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Deputat PDL  Mircea Man şi 

Lucrarea este terminata 
dar nu este achitată 
Sursa de Finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar 
cu 0,4% din PIB pentru 
asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte creşterea deficitului 
bugetar, aceasta nu poate fi 
acceptată, întrucât contravine 
Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
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Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 

1611. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 
mii lei,  pentru reabilitare şi 
extindere scoala Sesu 
Manastirii, com. Rozavlea,  
jud. Maramureş 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Deputat PDL 
Mircea Man şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

 
Lucrarea este terminata dar nu 
este achitată 
Sursa de Finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar 
cu 0,4% din PIB pentru 
asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte creşterea deficitului 
bugetar, aceasta nu poate fi 
acceptată, întrucât contravine 
Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
 

1612. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de 250.000 
mii lei pentru izolarea exterioara 
a Şcoalii Gimnaziale Nr.1 
Oraşul Negreşti-Oaş, 
Judeţul Satu Mare 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea reabilitării 
termice a cladirii, ceea ce va 
genera costurile mai mici pentru 
întreţinere. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Deputat PDL – 
PAUL MARIA ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1613. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 150.000 
mii lei pentru amenajarea 
terenului sportiv al Şcoalii 
Gimnaziale Nr 1. 
Oraşul Negreşti-Oaş 
Judeţul Satu Mare 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Deputat PDL – 
PAUL MARIA ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere starea accentuată de 
degradare a terenului sportiv din 
curtea şcolii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1614. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 700.000 
mii lei pentru finalizarea lucrarilor 
la atelierul de tâmplărie al 
Liceului Tehnologic Ioniţă G. 
Andron 
Oraşul Negreşti-Oaş, 
Judeţul Satu Mare 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că Liceul 
Tehnologic „Ioniţă G. Andron” 
este singura unitate de 
învăţământ din oraşul Negreşti-
Oaş şi zona Oaş care 
pregăteşte forţă de muncă 
calificată pentru IMM-uri. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Deputat PDL – 
PAUL MARIA ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrările au început în anul 
2008, dar au fost sistate din 
lipsa de fonduri în anul 2009, iar 
investiţia este realizată în 
proporţie de 25%. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

 

1615. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 800.000 
mii lei, pentru finalizarea 
lucrărilor de investiţii la Liceul 
Tehnologic Anghel Saligny. 
Comuna Turţ 
Judetul Satu Mare 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Deputat PDL – 
PAUL MARIA ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere stadiul avansat al 
investiţiilor şi necesitatea 
finalizării lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1616. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100.000 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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mii lei pentru reabilitarea 
Gradiniţei cu Program Normal. 
Comuna Bixad, 
Judeţul  Satu Mare 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Deputat PDL – 
PAUL MARIA ANDREEA 

în vedere stadiul avansat de 
degradare a construcţiei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1617. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma de 
592,000 mii lei pentru realizarea 
atelierelor şi laboratoarelor la 
Liceul Tehnologic Tarna Mare. 
Comuna Tarna Mare, 
Judeţul Satu Mare 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Deputat PDL – 
PAUL MARIA ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea atelierelor şi 
laboratoarelor întrucât investiţia 
este realizată în proporţie de 
60%, iar construcţia modernă 
începută în anul 2007 nu poate 
fi finalizată din lipsă de 
finanţare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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1618. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 
213.844,41 mii lei pentru 
extinderea cu un nivel al Şcolii cu 
cls. I-VIII „Gellert Sandor”. 
Comuna Micula, 
Judeţul Satu Mare 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Deputat PDL – 
PAUL MARIA ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
extinderea şcolii întrucât 
investiţia este realizată în 
proporţie de 70%, construcţia a 
fost începută în anul 2008, are 
un efectiv de 517 elevi şi nu 
poate fi finalizată în continuare 
din lipsă de finanţare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1619. Anexa nr. 3/25/02 - - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Amenajare grupuri sanitare şi 
instalaţii termice la Şcoala cu 
clase I-VIII, localitatea SAGNA, 
comuna SAGNA, judeţul 
Neamţ, în valoare de 650 mii 
lei (lucrare în continuare) 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
normale; 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

1620. Anexa nr. 3/25/02 - - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Înlocuit parchetul la Şcoala de 
Arte şi Meserii, localitatea 
BĂLUŞEŞTI, comuna 
ICUŞEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 50 mii lei 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1621. Anexa nr. 3/25/02 - - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale la Şcoala 
Generală cls. I-VIII, localitatea 
SOLCA, comuna ONICENI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 
400 mii lei 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
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Sportului. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1622. Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii la Şcoala de Arte şi 
Meserii, localitatea ONICENI, 
comuna ONICENI, judeţul 
Neamţ, în valoare de 100 mii 
lei 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în 
timpul 
procesului de învăţământ; 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1623. Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Reabilitare şarpantă, înlocuire 
învelitoare şi instalaţie termică, 

Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 128 -

 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

la Şcoala POIENIŢA, 
localitatea POIENARI, comuna 
POIENARI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 250 mii lei 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

timpul 
procesului de învăţământ; 

este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1624. Anexa nr. 3/25/02 - - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale Şcoala cu 
cls. I-IV, localitatea CĂUŞENI, 
comuna BOGHICEA, judeţul 
Neamţ, în valoare de 100 mii 
lei 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 

Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

1625. Anexa nr. 3/25/02 - - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Finalizarea lucrărilor la 
Grădiniţa de pe lângă Şcoala 
cu clasele I-VIII, localitatea 
TUPILAŢI, comuna TUPILAŢI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 
246 mii lei 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Copiii din această localitate 
nu au spaţiu pentru grădiniţă; 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1626. Anexa nr. 3/25/02 - - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Finalizarea lucrărilor de 
investiţii, în valoare de 500 mii 
lei, la Grădiniţa din localitatea 
REDIU, comuna BÎRA, judeţul 
Neamţ 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Copiii din această localitate 
nu au spaţiu pentru grădiniţă; 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

specificată sursa de finanţare 

1627. Anexa nr. 3/25/02 - - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii acoperiş la SAM 
BOZIENI, comuna BOZIENI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 
200 mii lei 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
şi Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera 
Deputatilor si Senat Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1628. Anexa nr. 3/25/02 - - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

 

Finalizare construcţie Şcoala 
Generală nr. 2, localitatea 
MIRON COSTIN, comuna 
TRIFEŞTI, judeţul Neamţ, în 

Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
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Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

valoare de 200 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1629. Anexa nr. 3/25/02 - - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii Grădiniţa din 
localitatea GHERĂIEŞTI, 
comuna GHERĂIEŞTI, judeţul 
Neamţ, în valoare de 177 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate desfăşurării 
procesului de învăţământ; 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1630. Anexa nr. 3/25/02 - - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare şi modernizare corp 
A la Şcoala de Arte şi Meserii 
„GH. PATRAŞCU”, localitatea 
BURUIENEŞTI, comuna 
DOLJEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 984 mii lei 
Autori: Comisia pentru 

Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 132 -

învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1631. Anexa nr. 3/25/02 - - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare şi modernizare 
Şcoala cu clasele I-VIII, 
localitatea DOLJEŞTI, comuna 
DOLJEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 866 mii lei 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1632. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale Grădiniţa 
COSTIŞA,  comuna COSTIŞA, 
judeţul Neamţ, în valoare de 
150 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 

Motivaţia: Localitatea Costişa 
se confruntă cu lipsa unui 
sediu adecvat pentru 
funcţionarea grădiniţei; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 133 -

PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1633. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii la Şcoala Vasile 
Conta, clasele I-VII, comuna 
GHINDĂOANI, judeţul Neamţ 
(centrală termică, grup sanitar, 
parchet săli clasă) în valoare 
de 450 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţia: Pentru funcţionarea 
şi desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
normale;. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1634. Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Amenajare grupuri sanitare şi 
instalaţii termice la Şcoala cu 
clase I-VIII, localitatea SAGNA, 
comuna SAGNA, judeţul 
Neamţ, în valoare de 650 mii 
lei (lucrare în continuare 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Motivaţia: Pentru funcţionarea 
şi desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
normale;. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

specificată sursa de finanţare 

1635. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Extinderea clădirii Grădiniţei cu 
orar prelungit a Şcolii nr. 2, 
localitatea SĂVINEŞTI, 
comuna SĂVINEŞTI, judeţul 
Neamţ, lucrare în continuare, 
valoare de 100 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţia: numărul mare 
de preşcolari pentru 
spaţiul existent; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1636. Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 2; 
Alineatul 15 

Finalizarea lucrărilor de 
investiţii, în valoare de 500 mii 
lei, la Grădiniţa din localitatea 
REDIU, comuna BÎRA, judeţul 
Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Motivaţia: Copiii din 
această localitate nu au 
spaţiu pentru grădiniţă; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1637. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii acoperiş la SAM 
BOZIENI, comuna BOZIENI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 
200 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
elevilor în timpul procesului 
de învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1638. Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 
51;  Articolul 2; 
Alineatul 15 

Înlocuit parchetul la Şcoala de 
Arte şi Meserii, localitatea 
BĂLUŞEŞTI, comuna 
ICUŞEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 50 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor 
în timpul procesului de 
învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

1639. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale la Şcoala 
Generală cls. I-VIII, localitatea 
SOLCA, comuna ONICENI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 
400 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor 
în timpul procesului de 
învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1640. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii la Şcoala de Arte şi 
Meserii, localitatea ONICENI, 
comuna ONICENI, judeţul 
Neamţ, în valoare de 100 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
elevilor în timpul procesului 
de învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

1641. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare şarpantă, înlocuire 
învelitoare şi instalaţie termică, 
la Şcoala POIENIŢA, 
localitatea POIENARI, comuna 
POIENARI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 250 mii lei 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor 
în timpul procesului de 
învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

 

1642. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale Capitolul 5001; 
Grupa 51; Articolul 2; 
Alineatul 15 

Reparaţii capitale Şcoala cu 
cls. I-IV, localitatea CĂUŞENI, 
comuna BOGHICEA, judeţul 
Neamţ, în valoare de 100 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
elevilor în timpul procesului 
de 
învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 



 
 
Nr. 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

1643. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale Capitolul 5001; 
Grupa 51; Articolul 2; 
Alineatul 15 

Finalizarea lucrărilor la 
Grădiniţa de pe lângă Şcoala 
cu clasele I-VIII, localitatea 
TUPILAŢI, comuna TUPILAŢI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 
246 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţia: Copiii din 
această localitate nu au 
spaţiu pentru grădiniţă; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1644. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale la Şcoala cu 
clasele I-VIII , localitatea 
HANGU, comuna HANGU, 
judeţul Neamţ, în valoare de 
850 mii lei 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
elevilor în timpul procesului 
de învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1645. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Finalizare construcţie Şcoala 
Generală nr. 2, localitatea 
MIRON COSTIN, comuna 
TRIFEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 200 mii lei 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
elevilor în timpul procesului 
de învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1646. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Nationale i Capitolul 5001; 
Grupa 51; Articolul 2; 
Alineatul 15 

Reparaţii capitale la Şcoala 
Generală cu clasele I-VIII nr. 1, 
localitatea TRIFEŞTI, comuna 
TRIFEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 400 mii lei 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
elevilor în timpul procesului 
de învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1647. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii la Şcoala nr. 2 
Mironescu, localitatea 
TAZLĂU, comuna TAZLĂU, 
judeţul Neamţ, în valoare de 
100 mii lei 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
elevilor în timpul procesului 
de învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1648. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii curente la Grădiniţa 
de la Şcoala Generală, 
localitatea TARCĂU, comuna 
TARCĂU, judeţul Neamţ, în 
valoare de 55 mii lei 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
desfăşurării procesului de 
învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1649. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare acoperiş şi 
colectare ape pluviale la 
Şcoala de Arte şi Meserii, 
localitatea TARCĂU, comuna 
TARCĂU, judeţul Neamţ, în 
valoare de 50 mii lei 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor 
în timpul procesului de 
învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1650. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale Capitolul 5001; 
Grupa 51; Articolul 2; 
Alineatul 15 

Lucrări de izolaţie termică şi 
înlocuit şarpantă la Şcoala cu 
clasele I-VIII, localitatea 
FARCAŞA, comuna 
FARCAŞA, judeţul Neamţ, în 
valoare de 120 mii lei 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
elevilor în timpul procesului 
de învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 142 -

Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1651. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Extindere, reabilitare şi dotare 
Şcoala cu clasele I-VIII nr.1, 
localitatea CEAHLĂU, com. 
CEAHLĂU, judeţul Neamţ, în 
valoare de 2911 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor 
în timpul procesului de 
învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1652. Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare acoperiş la Şcoala 
cu clasele I-X, localitatea 
MĂRGINENI, comuna 
MĂRGINENI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 150 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
elevilor în timpul procesului 
de 
învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 
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- 143 -

Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

1653. Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii la SAM şi Grădiniţa 
din localitatea VÂNĂTORI, 
comuna VÂNĂTORI, judeţul 
Neamţ, în valoare de 298 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor 
şi 
preşcolarilor în timpul 
procesului de învăţământ; 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1654. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale Capitolul 5001; 
Grupa 51; Articolul 2; 
Alineatul 15 

Reparaţii capitale la Şcoala 
Generală Dumbrava, comuna 
TIMIŞEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 150 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
elevilor în timpul procesului 
de învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 
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Senat 
1655. Anexa nr. 3/25/02 - 

Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii şi împrejmuire curte 
la Şcoala Generală cu clasele 
I-VIII, localitatea RĂZBOIENII 
DE JOS, comuna RĂZBOIENI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 
105 mii  lei 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
elevilor în timpul procesului 
de învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1656. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Izolare termică la Şcoala cu 
clasele I-IV, localitatea 
RĂZBOIENII DE JOS, comuna 
RĂZBOIENI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 30 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
elevilor în timpul procesului 
de învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senat 
1657. Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Înlocuire acoperiş la Şcoala cu 
clasele I-IV, localitatea 
SILIŞTEA, comuna ROMÂNI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 
70 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor 
în timpul procesului de 
învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1658. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Magazie materiale la Şcoala 
cu clasele I-VIII, localitatea 
SILIŞTEA, comuna ROMÂNI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 
50 mii lei 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
elevilor în timpul procesului 
de învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere la capitolul 
5001 care reprezintă total 
cheltuieli de la bugetul de stat 
şi nu se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 
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1659. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii Şcoala din localitatea 
SOCEA, comuna REDIU, 
judeţul Neamţ, în valoare de 70 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
elevilor în timpul procesului 
de învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1660. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Nationale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii Şcoala din localitatea 
POLOBOC, comuna REDIU, 
judeţul Neamţ, în valoare de 30 
mii lei 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
elevilor în timpul procesului 
de învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1661. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Reparaţii Grădiniţa din 
localitatea GHERĂIEŞTI, 
comuna GHERĂIEŞTI, judeţul 

Motivaţia: Pentru 
asigurarea unor condiţii 
adecvate desfăşurării 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
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Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Neamţ, în valoare de 177 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

procesului de învăţământ; 
 

se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1662. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Înlocuire acoperiş la SAM 
PIPIRIG, comuna PIPIRIG, 
judeţul Neamţ, în valoare de 
200 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
elevilor în timpul procesului 
de învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

 

1663. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale Capitolul 5001; 
Grupa 51; Articolul 2; 
Alineatul 15 

Reabilitare şi modernizare corp 
A la Şcoala de Arte şi Meserii 
„GH. PATRAŞCU”, localitatea 
BURUIENEŞTI, comuna 
DOLJEŞTI, judeţul Neamţ, în 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor 
în timpul procesului 
de învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
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valoare de 984 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1664. Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare şi modernizare 
Şcoala cu clasele I-VIII, 
localitatea DOLJEŞTI, comuna 
DOLJEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 866 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi  
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
elevilor în timpul procesului 
de învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

1665. Anexa 3/25 –  
Ministerul  
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
cu suma de 498 mii lei pentru 
extinderea şi reparaţii la Şcoala 
cu  

Având în vedere ca începând cu 
anul şcolar 2012-2013 se  
introduce clasa pregătitoare iar  
peste 4 ani clasa a-IX-a va fi  
automat nevoie de cel puţin  
două noi săli de clasă.   

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
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clasele I-VIII Tulca, judeţul Bihor. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1666. Anexa 3/25 –  
Ministerul  
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de  
200 mii RON pentru   
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
a Şcolii cu clasele IIV din 
localitatea Şoimi, comuna Şoimi, 
judeţul Bihor 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: suma este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor de  
reabilitare a Şcolii cu clasele IIV 
din localitatea Şoimi, comuna 
Şoimi, lucrare demarată în anul 
2009. Conform politicii 
guvernamentale în domeniul  
investiţiilor publice, priorităţile  
investiţionale ale Ministerului  
Educaţiei vor avea în vedere,  
pentru domeniul învăţământului  
preuniversitar, alocarea de  
fonduri către acele obiective ce  
pot fi finalizate în anul 2013.  
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1667. Anexa 3/25 –  
Ministerul  
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii RON pentru extinderea 
grupurilor sanitare la Şcoala cu 
clasele I-VIII din localitatea 
Aştileu, comuna Aştileu, judeţul 
Bihor 

Motivare: suma este necesară 
pentru  modernizarea grupurilor 
sanitare la Şcoala cu clasele I 
IV din localitatea Şoimi, comuna 
Şoimi, astfel încât elevii şi 
dascălii să beneficieze de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

condiţii igienico-sanitare.  
Conform politicii  
guvernamentale în domeniul  
investiţiilor publice, priorităţile  
investiţionale ale Ministerului  
Educaţiei vor avea în vedere,  
pentru domeniul învăţământului  
preuniversitar, alocarea de  
fonduri către acele obiective ce  
pot fi finalizate în anul 2013. 
Sursa de finanţare: Fondul de  
rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului Cap. 5001, grupa 50 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1668. Anexa 3/25 –  
Ministerul  
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de  
270 mii RON pentru  
reabilitarea grădiniţei cu  
program prelungit din cadrul  
Şcolii « Nicolae Popoviciu »  
din municipiul Beiuş, judeţul  
Bihor 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Pentru asigurarea  
unor  condiţii adecvate elevilor 
şi  preşcolarilor în timpul  
procesului de învăţământ.  
Conform politicii  
guvernamentale în domeniul  
investiţiilor publice, priorităţile  
investiţionale ale Ministerului  
Educaţiei 
 vor avea în vedere,  
pentru domeniul învăţământului 
preuniversitar, alocarea de  
fonduri către acele obiective ce  
pot fi finalizate în anul 2013. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1669. Anexa 3/25 –  
Ministerul  
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii RON pentru  
reabilitarea Şcolii generale cu 

Motivare: suma este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor de  
reabilitare a Şcolii generale cu  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
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clasele I-VIII din localitatea  
Ineu, comuna Ineu, judeţul  
Bihor 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

clasele I-VIII din localitatea  
Ineu, comuna Ineu, judeţul  
Bihor. Conform politicii  
guvernamentale în domeniul  
investiţiilor publice, priorităţile  
investiţionale ale Ministerului  
Educaţiei  vor avea în vedere,  
pentru domeniul învăţământului  
preuniversitar, alocarea de  
fonduri către acele obiective ce  
pot fi finalizate în anul 2013 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1670. Anexa 3/25 –  
Ministerul  
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de  
100 mii RON pentru  
reabilitarea Şcolii generale cu  
clasele I-VIII din localitatea  
Ţeţchea, comuna Ţeţchea,  
judeţul Bihor 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Pentru asigurarea  
unor   
condiţii adecvate elevilor şi   
preşcolarilor în timpul  
procesului de învăţământ.  
Conform politicii  
guvernamentale în domeniul  
investiţiilor publice, priorităţile  
investiţionale ale Ministerului  
Educaţiei, vor avea în vedere,  
pentru domeniul învăţământului  
preuniversitar, alocarea de  
fonduri către acele obiective ce  
pot fi finalizate în anul 2013.  
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1671. Anexa 3/25 –  
Ministerul  

Se propune alocarea sumei de  
100 mii RON pentru proiectul  

Motivare: Pentru asigurarea  
unor  condiţii adecvate elevilor 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Educaţiei Naţionale  de reparaţii la Şcoala cu  
clasele I-VIII din localitatea  
Pocola, comuna Pocola,  
judeţul Bihor 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

şi  preşcolarilor în timpul  
procesului de învăţământ.  
Conform politicii  
guvernamentale în domeniul  
investiţiilor publice, priorităţile  
investiţionale ale Ministerului  
Educaţiei, vor avea în vedere,  
pentru domeniul învăţământului  
preuniversitar, alocarea de  
fonduri către acele obiective ce  
pot fi finalizate în anul 2013. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1672. Anexa 3/25 –  
Ministerul  
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de  
100 mii RON pentru  
reabilitarea Şcolii generale cu  
clasele I-VII din  localitatea  
Voievozi, comuna Popesti,  
judeţul Bihor 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: suma este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor de  
reabilitarea Şcolii generale cu  
clasele I-VII din  localitatea  
Voievozi, comuna Popesti,  
judeţul Bihor. Conform politicii  
guvernamentale în domeniul  
investiţiilor publice, priorităţile  
investiţionale ale Ministerului  
Educaţiei, vor avea în vedere,  
pentru domeniul învăţământului  
preuniversitar, alocarea de  
fonduri către acele obiective ce  
pot fi finalizate în anul 2013.  
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1673. Anexa 3/25 –  
Ministerul  

Se propune alocarea sumei de  
50 mii RON pentru reabilitarea  

Motivare: suma este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor de  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Educaţiei Naţionale Şcolii generale cu clasele I-VIII  
din localitatea Remetea,  
comuna Remetea, judeţul  
Bihor 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

reabilitarea Şcolii generale cu  
clasele I-VIII din localitatea  
Remetea, comuna Remetea,  
judeţul Bihor. Conform politicii 
guvernamentale în domeniul 
investiţiilor publice, priorităţile 
investiţionale ale Ministerului  
Educaţiei, vor avea în vedere,  
pentru domeniul învăţământului  
preuniversitar, alocarea de  
fonduri către acele obiective ce  
pot fi finalizate în anul 2013 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1674. Anexa 3/25 –  
Ministerul  
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului  
Educaţiei, Cercetării  
Tineretului şi Sportului anexa 
3/25 cu suma de 2.500.000  
RON pentru înfiinţarea unui liceu 
cu specific turistic in  
comuna Sânmartin, judet Bihor. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea  
amendamentului pentru  
înfiinţarea acestui liceu datorita  
potenţialul turistic al zonei  
respectiv Băile Felix. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1675.  
Anexa 3/25 –  

Se alocă suma de 442,45 mii  
lei pentru lucrări de extindere  

Obiectivul necesită lucrări de  
reabilitare pentru desfăşurarea  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Ministerul  
Educaţiei Naţionale 

“Şcoală Clasele I-VIII” din  
comuna Răbăgani, jud.Bihor.  
Sursa de finanţare Diminuarea 
cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale ordonatorilor 
principali de  
credite cu 50% pe anul 2013 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

activităţii în condiţii optime.  
Suma este necesară pentru  
finalizarea lucrării. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 
 

este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1676. Anexa 3/25 –  
Ministerul  
Educaţiei Naţionale 

Se alocă suma de 1800 mii lei  
pentru pentru lucrări de  
reabilitare “Şcoală Centru”,  
comuna Roşia, jud. Bihor. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectivul necesită lucrări de  
reabilitare pentru desfăşurarea  
activităţii în condiţii optime. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1677. Anexa 3/25 –  
Ministerul  
Educaţiei Naţionale 

Se alocă suma de 2 400 mii lei  
pentru construire corp nou  
clădire P+4, Şcoala generală 

Proiectul se află în derulare  
suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea lucrării. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
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”Nicolae Popoviciu”, municipiul  
Beiuş, jud. Bihor.  
Sursa de finanţare  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul 2013 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 
 

se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1678. Anexa 3/25 –  
Ministerul  
Educaţiei Naţionale 

Se aloca suma de 100 mii lei  
Colegiului Naţional Emanoil  
Gojdu Municipiul Oradea  
Judeţul Bihor. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Aceasta suma de bani este  
necesara pentru lucrările  de  
reabilitare si reparaţii ale sălii  
de sport cat si ale internatului. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1679. Anexa 3/25 –  
Ministerul  
Educaţiei Naţionale 

Se aloca suma de 16.000mii  
lei pentru Liceul cu Program  
Sportiv Bihorul –Clubul Sportiv  

Baza sportiva are o vechime de 
aproape 100 de ani deservind  
ca baza de pregătire pentru  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
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Bihorul - baza sportiva a  
tineretului, Municipiul Oradea  
Judeţul Bihor. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale  
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

numeroşi campioni mondiali,  
europeni, balcanici si naţionali.  
Totodată baza este folosita de  
cei aproximativ 100.000 de  
elevi din judeţul Bihor in  
diferitele competiţii sportive.  
Având in vedere vechimea  
acestei baze sportive, sunt  
necesare lucrări de reabilitare si 
reparaţii atât la stadion cat si la  
pista. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1680. Anexa 3/25 –  
Ministerul  
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
cu suma de 498 mii lei pentru  
extinderea  şi reparaţii la  Şcoala 
cu clasele I-VIII Tulca, judeţul  
Bihor. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Având în vedere ca începând cu 
anul şcolar 2012-2013 se  
introduce clasa pregătitoare iar  
peste 4 ani clasa a-IX-a va fi  
automat nevoie de cel puţin  
două noi săli de clasă.   
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1681. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru   
reabilitarea sistemului de  

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de  
investiţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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încălzire de la grădiniţa nr. 38   
din municipiul Brăila, judeţul 
Brăila. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Diminuarea  
cheltuielilor cu bunuri şi servicii  
ale ordonatorilor de credite  
principali cu 50% pe 2012. 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este 
prezentată concret sursa de 
finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 
 

1682. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1400 mii lei pentru 
reabilitarea grădiniţei nr. 47 
din municipiul Brăila, judeţul 
Brăila 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de  
investiţii. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii  
ale ordonatorilor de credite  
principali cu 50% pe 2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este 
prezentată concret sursa de 
finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 
 

1683. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 30 mii lei pentru  
construcţie grădiniţa cu  

Obiectiv nou de investiţie  
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
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Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

program redus in sat Coconi,  
comuna Manastirea, jud.  
Calarasi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1684. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 187,165 mii lei pentru  
construcţie Grădiniţa cu 3  
grupe program normal,  
comuna Ciocanesti, jud.  
Calarasi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investiţie  
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1685. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru  
judeţul Calarasi pentru  
obiectivul „After-School” in  
comuna Gurbanesti, sat  
Gurbanesti cu suma de  
2.500.000 lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1686. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru  
judeţul Calarasi pentru  
obiectivul „Construire  
grădiniţa cu program normal” in 

Necesitate. Solicitarea  
cetăţenilor.  
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
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publice comuna Jegalia cu suma  
de 200.000 lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1687. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 30 mii lei pentru  
construcţie grădiniţa cu  
program redus in sat Coconi,  
comuna Manastirea, jud.  
Calarasi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investiţie  
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1688. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se alocă suma de 1.000 mii lei   
pentru finanţarea lucrărilor de  
reparaţii capitale la liceul  
Eftimie Murgu – localitatea  
Bozovici, judeţ Caraş-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicita admiterea  
amendamentului deoarece  
Liceul Eftimie Murgu –  
localitatea Bozovici, judeţ 
Caraş-Severin are nevoi  
urgente de reparaţii capitale. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1689. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Giurgiu pentru obiectivul  
“Construire Grădiniă”, sat  
Pietriu, comuna Găujani,  
judeţul Giurgiu, cu suma de 400 
mii lei  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Investie nouă, este necesară 
întrucât în prezent nu există în  
sat nici o grădiniţă, iar numărul  
preşcolarilor este foarte ridicat. 
 Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
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din Camera Deputaţilor şi Senat indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma 
să se efectueze redistribuiri. 
 

1690. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

 Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Giurgiu pentru obiectivul  
“Construire Grădiniţă cu  
Program Prelungit”,sat  
Dobreni, comuna Vărăti,  
judeţul Giurgiu, cu suma de  
300 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiie nouă, este necesară 
întrucât în prezent nu există în  
sat nici o grădiniţă, iar numărul  
preşcolarilor este foarte ridicat 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma 
să se efectueze redistribuiri. 
 

1691. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

 Se propune suplimentarea  
sumei prevăzute pentru judeţul  
Giurgiu pentru obiectivul  
“Construire Grădiniţă”, sat  
Câmpurelu, comuna Colibai,  
judeţul Giurgiu, cu suma de  1  
000 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 

Investiţie nouă, este necesară 
întrucât în prezent nu există în  
sat nici o grădiniţă, iar numărul  
preşcolarilor este foarte ridicat.  
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma 
să se efectueze redistribuiri. 
 

1692. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

 Se propune alocarea sumei de  
2000 mii lei pentru municipiul  
Giurgiu, judeţul Giurgiu pentru  
consolidare – corp C2,  
Colegiul Naţional „Ion  
Maiorescu” 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizarea lucrărilor la corpul  
C2 în vederea asigurării unor  
condiţii normale pentru  
desfăşurarea procesului de  
învăţământ, în acest moment  
cursurile desfăşurându-se într-
un internat.  
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma 
să se efectueze redistribuiri. 
 

1693. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Se propune alocarea sumei de  
400 mii lei pentru obiectivul „  
Extindere  şcoală cu  şase săli  

Obiectiv finalizat  
Facturi neachitate în sumă de  
400 mii lei   

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

de clasă şi sală de festivităţi” în  
comuna Bucşani. judeţul  
Giurgiu   
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 
 

“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma 
să se efectueze redistribuiri. 
 

1694. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de  
450 mii lei pentru obiectivul  
„Construcţie grădiniţă în sat  
Zorile”, comuna Grădinari,  
judeţul Giurgiu  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finalizare obiectiv de investiţii  
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma 
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să se efectueze redistribuiri. 
 

1695. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de  
400 mii lei pentru obiectivul  
„Consolidare grădiniţă sat  
Singureni”, comuna Singureni,  
judeţul Giurgiu  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea reparării  
obiectivului de investiţie de  
importanţă educaţională majoră 
pentru comunitatea locală. 
 Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma 
să se efectueze redistribuiri. 
 

1696. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
19.585,00 a sumei prevăzută în 
buget pentru „Obiective 
(proiecte) de investiţii în 
continuare” pentru  bazin de înot 
acoperit la Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi, jud. 
Iaşi 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 

Bazinul de înot acoperit ar 
putea asigura atât desfăşurarea 
parţială a orelor din programul 
de învăţământ unde sunt 
cuprinşi cei 5000 de studenţi din 
anul I şi II, cât şi ceilalţi studenţi 
ai universităţii care doresc să 
practice înotul în timpul liber. 
Sursa finanţare: Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Iaşi 
Sorin Avram Iacoban 
 

completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 

1697. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 

Reabilitarea Şcolii „Iorgu Radu” 
din Mun. Bârlad  
 
 
Valoare: 3.336.000 LEI 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Adrian Solomon PSD, 
Deputat Ana Birchall PSD, 
Senator Gabriela Creţu PSD 
 

Lucrările de reabilitare au 
început în 2007, natura 
lucrărilor fiind de consolidare 
monument istoric. Menţionăm 
că este dezafectată jumătate de 
şcoală, aripa de nord şi există 
pericolul de a fi afectată 
siguranţa construcţiei iar 
procesul de învăţământ de 
desfăşoară în condiţii improprii.  
Sursă de finanţare:  
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri 

1698. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 

Reabilitare PALATUL COPIILOR 
Vaslui 
 
Valoare: 8.056.000 LEI 

Imobilul a fost construit în 1892. 
Degradarea în timp a făcut 
imposibilă funcţionarea în 
scopul dezvoltării abilităţilor şi 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 167 -

 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD CRISTEA Victor 
Senator PSD SILISTRU Doina 

competenţelor elevilor. La 
această dată, Palatul nu 
funcţionează, este în stadiu de 
şantier. Nefinanţarea lucrărilor 
de investiţii duce la deteriorarea 
lucrărilor deja executate. 
Rezultatele obţinute de elevii 
care frecventează Palatul 
Copiilor sunt recunoscute nu 
numai pe plan naţional.  
Sursă de finanţare:  
Ministerul Educaţiei Naţionale  

de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri 

1699. Ministerul Educaţiei Naţionale 
 Anexa nr.3/25 

Continuarea lucrărilor de 
construcţie: Campus Şcolar 
„Ştefan Procopiu” Vaslui 
 
 
Valoare: 26.048 mii LEI  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD CRISTEA Victor 
Senator PSD SILISTRU Doina 
 

În acest Liceu sunt şcolarizaţi 
elevi şi din zona rurală, nu 
numai urbană. Liceul are 2200 
elevi iar numărul de săli de 
clasă şi laboratoare este 
insuficient pentru buna 
desfăşurare a procesului 
instructiv-educativ. A nu 
continua lucrările începute duce 
la degradarea investiţiilor, ceea 
ce ar genera noi pierderi.  
Sursă de finanţare:  
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri 

1700. Ministerul Educaţiei Naţionale 
 Anexa nr.3/25 

Grupul Şcolar Negreşti  
 
Valoare: 36.100 mii LEI 
 
 
Autori: Comisia pentru 

La Grupul Şcolar Negreşti 
învaţă 1918 elevi repartizaţi în 
71 săli de clasă. Spaţiile sunt 
improvizate întrucât sălile de 
clasă sunt insuficiente. Lipsesc: 
sala de sport, cantina, cămin-

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD CRISTEA Victor 
Senator PSD SILISTRU Doina 

internat.  
Sursă de finanţare:  
Ministerul Educaţiei Naţionale 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri 

1701. Ministerul Educaţiei Naţionale 
 Anexa nr.3/25 

Construcţia a două grădiniţe în 
Mun. Vaslui 
 
Valoare: 6.200 mii LEI 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD CRISTEA Victor 
Senator PSD SILISTRU Doina 
 

Închiderea fabricilor din jud. 
Vaslui a dus la dispariţia 
grădiniţelor, ceea ce explică 
lipsa locurilor pentru copii în 
grădiniţele existente. Deşi 
condiţiile social-economice sunt 
vitrege, natalitatea este ridicată 
şi se impune asigurarea 
educaţiei timpurii şi a condiţiilor 
prevăzute în standardele Uniunii 
Europene pentru clasa 
pregătitoare întrucât şcolile 
existente nu au spaţiu suficient.  
Sursă de finanţare:  
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri 

1702. Ministerul Educaţiei Naţionale 
 Anexa nr.3/25 
Aliniatul – Construcţii  

Înfiinţarea Liceului de Muzică şi 
Arte în Mun. Vaslui  
 
 
Valoare: 4.000 mii LEI  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Existenţa a numeroşi copii 
talentaţi în domeniul muzicii şi a 
artelor plastice care nu au 
posibilităţi financiare de a studia 
în alte judeţe impune înfiinţarea 
unui astfel de liceu în oraşul 
Vaslui. Practic, se vor asigura 
astfel şanse egale pentru a se 
afirma copiii talentaţi din acest 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD CRISTEA Victor 
Senator PSD SILISTRU Doina 

judeţ.  
Sursă de finanţare:  
Ministerul Educaţiei Naţionale 

finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri 

1703. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 
 

Se propune suplimentarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
si Turismului cu suma de 700 mii 
lei pentru construire grădiniţa cu 
program normal, comuna 
Bunesti, judeţul Vâlcea 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetar la dispoziţia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurenţiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputaţilor 

 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, dar nu se 
precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat, iar pe de altă 
parte se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului- care 
nu există . De asemenea, nu 
este precizată sursa de 
finanţare 

1704. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 
 

Se propune suplimentarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
si Turismului cu suma de 450 mii 
lei pentru construire grădiniţa cu 
program prelungit sat Bodesti, 
comuna Barbatesti, judeţul 
Vâlcea 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Lucrări începute şi neterminate 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, dar nu se 
precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurenţiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputaţilor 

fie suplimentat, iar pe de altă 
parte se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului- care 
nu există . De asemenea, nu 
este precizată sursa de 
finanţare 

1705. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 
 

Se propune suplimentarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
si Turismului cu suma de 2.000 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a Liceului 
Economic si de Turism 
Calimănesti, judeţul Valcea 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurenţiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- 
Camera Deputaţilor 

Lucrări începute din anul 2008 
şi nefinalizate 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, pe 
de o parte se face trimitere la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, dar nu se 
precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat, iar pe de altă 
parte se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului- care 
nu există . De asemenea, nu 
este precizată sursa de 
finanţare 

1706. Ministerul Educaţiei Naţionale Consolidarea Şcolii Generale Au fost  depuse memorii la Se propune respingerea, 
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Anexa 3/25 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Dobreni şi renovarea acesteia, 
dotarea cu un microbuz transport 
elevi.  
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Dragusanu Vasile 
Cătălin - PC 

Ministerul Educaţiei, de către 
Primăria Dobreni în care se 
explica situaţia cu privire la 
cedarea zidurilor din partea de 
est a şcolii prin scufundarea 
fundaţiei. 
Au fost  evacuate clasele  de la 
etaj şi parter din cauza 
pericolului prăbuşirii clădirii. 
Sursa de finanţare: Valoare 
estimată  500 mii lei, susţinută 
din Bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale 

întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează concret 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri 

1707. Anexa 3/25 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Finalizare şcoala generală  parter 
+ etaj cu sala de sport în sat 
Gircina com.Gircina 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  
Deputat Dragusanu Vasile 
Cătălin  - PC 

Acest proiect este demarat, fiind 
la 50% din lucrări, doar şcoala 
fără sala de sport. Investiţia cu 
sala de sport este de 391 mii lei 
şi va fi susţinuta din Bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului. 
Sursa de finanţare: Valoare 
estimată  1.100 mii lei (doar 
pentru finalizare şcoala, fără 
sala de sport) susţinută din 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează concret 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri 
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1708. Anexa 3/25 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Finalizare şi dotare grădiniţa şi 
şcoala I – VIII cartier Speranţa, 
Piatra Neamţ 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  
Deputat Dragusanu Vasile 
Cătălin - PC 

Clădirea a fost efectuată « la 
roşu », dar din lipsa de finanţare 
a fost lăsată nefinalizată. Copii 
din acest cartier nu au altă 
grădiniţă sau şcoala în 
apropiere, cea mai apropiată 
instituţie de gen fiind la peste 3 
Km. 
Sursa de finanţare: Valoare 
estimată 12.000 mii lei susţinută 
din Bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează concret 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri 

1709. Anexa 3/25 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Consolidarea, modernizarea,  
dotarea cu  echipamente 
didactice şi  echipamente IT a 
Scolii cu clasele I-VIII nr. 1 din  
municipiul  Piatra Neamţ, judeţul 
Neamţ 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 

S-a solicitat finanţare din POR 
axa 3, DMI 3.4, dar nu a intrat la 
finanţare din lipsa de fonduri. 
Exista realizat SF + PT – trim. I 
- 2009 
Sursa de finanţare: Valoare 
estimată 5.718 mii lei susţinută 
din Bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează concret 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri 
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Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Dragusanu Vasile 
Cătălin  - PC 

1710. Anexa 3/25 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Consolidarea, modernizarea,  
dotarea cu echipamente 
didactice şi  echipamente IT a 
Şcolii cu clasele I-VIII nr.10 din  
municipiul Piatra Neamţ, judeţul 
Neamţ 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Dragusanu Vasile 
Cătălin  - PC 

S-a solicitat finanţare din POR 
axa 3, DMI 3.4, dar nu a intrat la 
finanţare din lipsa de fonduri. 
Exista realizat SF + PT – trim. I 
- 2009 
Sursa de finanţare: Valoare 
estimată  9.666 mii lei susţinuta 
din Bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează concret 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri 

1711. Anexa 3/25 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Consolidarea, modernizarea, 
extinderea clădirilor,  dotarea cu  
echipamente didactice, 
echipamente pentru pregătirea 
profesională şi echipamente IT a 
Liceului de Artă Victor Brauner 
din  municipiul Piatra Neamţ, 
judeţul Neamţ 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

S-a solicitat finanţare din POR 
axa 3, DMI 3.4, dar nu a intrat la 
finanţare din lipsa de fonduri. 
Există realizat SF + PT – trim. I 
- 2009 
Sursa de finanţare: Valoare 
estimată  9.441 mii lei susţinută 
din Bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează concret 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Dragusanu Vasile 
Cătălin  - PC 

bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri 

1712. Anexa 3/25 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Consolidarea, modernizarea, 
extinderea clădirilor,  dotarea cu  
echipamente didactice  şi 
echipamente IT a Colegiului 
Naţional de Informatică  din  
municipiul Piatra Neamţ, judeţul 
Neamţ 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Dragusanu Vasile 
Cătălin  - PC 

S-a solicitat finanţare din POR 
axa 3, DMI 3.4, dar nu a intrat la 
finanţare din lipsa de fonduri. 
Există realizat SF + PT – trim. I 
- 2009 
Sursa de finanţare: Valoare 
estimată 13.577 mii lei susţinută 
din Bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează concret 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri 

1713. Anexa 3/25 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Consolidarea, modernizarea, 
extinderea clădirilor,  dotarea cu  
echipamente didactice şi 

S-a solicitat finanţare din POR 
axa 3, DMI 3.4, dar nu a intrat la 
finanţare din lipsa de fonduri. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
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echipamente IT a Colegiului 
Naţional Calistrat Hogas  din  
municipiul Piatra Neamţ, judeţul  
Neamţ 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Dragusanu Vasile 
Cătălin - PC 

Exista realizat SF + PT – trim. I 
- 2009 
Sursa de finanţare: Valoare 
estimată  9.980 mii lei susţinută 
din Bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale 

se precizează concret 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri 

1714. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 03 - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 500.000 lei 
pentru reabilitare clădire şcoala 
şi grădiniţa localitatea Goreni, 
comuna Batoş, judeţul Mureş. 
 
 

Motivare: Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului pentru Societatea 
informaţională 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare 
indicată nu poate fi avută în 
vedere. Astfel,  bugetul 
Ministerului pentru Societatea 
informaţională a fost 
dimensionat astfel încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

1715. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 03 - 
Reparaţii capitale aferente 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1.200.000 
lei pentru reabilitare clădire 

Motivare: Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare 
indicată nu poate fi avută în 
vedere. Astfel,  bugetul 
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activelor fixe Şcoala cu clasele I-VIII, Dedrad, 
comuna Batoş, judeţul Mureş. 
 
 

condiţii de învăţământ adecvate. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului pentru Societatea 
informaţională 

Ministerului pentru Societatea 
informaţională a fost 
dimensionat astfel încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

1716. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
2019,840 mii lei pentru reabilitare 
corp clădire-internat la Grupul 
Şcolar Vlădeni, din comuna 
Vlădeni, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1717. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
410 pentru reabilitare corp 
clădire Şcoala cu clasele I-IV 
Borşa, comuna Vlădeni, judeţul 
Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

Guvernului aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1718. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
300,240 pentru şcoala cu clasele 
I-VIII sat Humosu, comuna 
Sireţel judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1719. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
163,030 pentru  reabilitare Grup 
Sanitar Şcoala Generală cu 
clasele I-VIII sat Hârtoape, 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
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comuna Vânători, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1720. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
1.353,864 pentru reabilitare 
clădire Grup Şcolar sat Vlădeni, 
comuna Vlădeni, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1721. Legea bugetului de stat pe 2013 Se propune alocarea sumei de Pentru buna desfăşurare a Se propune respingerea, 
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Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

48,350 pentru reabilitare Şcoala 
cu clasele I- VIII sat Criveşti, 
comuna Vânători.  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1722. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
1500 pentru  realizarea investiţiei 
Şcoala cu clasele I- VIII,  sat 
Sticlăria, comuna Scobinţi judeţul 
Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

cursul exerciţiului bugetar 
 

1723. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
112 pentru lucrări Şoala 
Generală cu clasele I-VIII sat 
Parcovaci Hârlau, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1724. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
27,622 pentru şcoala Generală 
clasele I- VIII sat Borşa comuna 
Vlădeni. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1725. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
66,500 pentru reabilitare 
Grădiniţa cu program normal 
Bereslogi, com. Siretel, judeţul 
Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1726. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
218 pentru reabilitare SAM 
Plugari, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1727. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
786 pentru finalizare lucrări 
Şcoala cu clasele I-VIII 
Borosoaia - grădiniţă, judeţul Iaşi.
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1728. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 pentru construcţie Sala de 
sport sat Criveşti, comuna 
Vânători, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1729. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
100 pentru reabilitare termică, 
încălzire centrală, extindere 
Liceul Tehnologic Fântânele, 
judeţul Iaşi, corpul A 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1730. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 pentru consolidare, 
modernizare Şcoala Şipote, 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1731. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
1200 pentru consolidare, 
modernizare şi extindere Şcoala 
Chişcăreni, com. Sipote, judeţul 
Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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1732. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
2.201,794 pentru consolidare şi 
extindere Şcoala Nr. 2 comuna 
Todireşti, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1733. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
450 pentru construcţie Şcoala cu 
clasele I-IV, sat Roşcani, comuna 
Roşcani, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1734. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
1300 pentru continuare lucrări 
Grădiniţa, sat Borosoaia, comuna 
Plugari, jud. Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1735. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
120 R.K. pentru Şcoala Generală 
Scobinţi, comuna Scobinţi, jud. 
Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1736. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
1200 pentru reparaţii capitale la 
şcolile Vînatori, Crivesti şi 
Hîrtoape, jud. Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1737. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
600 pentru Şcoala europeană de 
la Trifeşti, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1738. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
388,760 pentru reabilitare 
Grădiniţa Siretel – HG 370/2008 
– lucrări sistate în 2009, necesar 
pentru terminarea investiţiei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1739. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
122,460 pentru utilităţi Grădiniţa 
Sireţel – HG 370/2008 – lucrări 
sistate în 2009 necesar pentru 
terminarea investiţiei  
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1740. Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
astfel : 
 Reabilitare Şcoala cu clasele I – 
VIII din localitatea Fagetu,com. 
Plopis, jud. Salaj cu suma de 40 
mii lei. 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din unitatea şcolară. 
- Sursa de Finanţare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1741. Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
astfel : 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 190 -

Reabilitare Scoala cu clasele I- 
VIII  din localitatea  Şinteu, com.  
Şinteu, jud. Bihor cu suma de 40 
mii lei. 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale) 

buna desfăşurare a activităţilor 
din unitatea şcolară. 
- Sursa de Finanţare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1742. Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
astfel : 
Reabilitare Liceul Teoretic 
J.Kozacek din localitatea  Budoi , 
com. Popeşti, jud. Bihor cu suma 
de 250 mii lei. 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din unitatea şcolară. 
- Sursa de Finanţare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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1743. Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
astfel : 
Reabilitare Şcoala cu clasele I-IV 
Varviz, Comuna Popesti, judeţul 
Bihor cu suma de 40 mii lei. 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din unitatea şcolară. 
- Sursa de Finanţare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1744. Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
astfel : 
Reabilitare Şcoala cu clasele I-IV 
Tusa –Dealu Corbului , Comuna 
Sag , judeţul Salaj cu suma de  
20 mii lei. 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din unitatea şcolară. 
- Sursa de Finanţare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1745. Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
astfel : 
Reabilitare Şcoala cu clasele I-
VIII  Serani, Comuna Borod, 
judeţul Bihor 4cu suma de  20 mii  
lei. 
Autor : Deputat Adrian Miroslav 
Merka (Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale) 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din unitatea şcolară. 
- Sursa de Finanţare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1746. Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unităţile de învăţământ 
universitar astfel: renovare, 
modernizare, igienizare şi dotare 
laborator multimedia pentru 
disciplinele inginereşti de la 
specializarea IEDM - ID, 
Universitatea Petrol-Gaze din 
Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, 
Ploieşti, Prahova, – suma de 
110.000 lei 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din unitatea şcolară. 
- Sursa de Finanţare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL – GPMN 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1747. Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unităţile de învăţământ 
preuniversitar astfel : 
reabilitare, modernizare şi 
igienizare Şcoala “George 
Cosbuc”, str. Alexandru 
Lăpuşneanu nr. 17, Ploieşti, 
Prahova, – suma de 50.000 lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL – GPM 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din unitatea şcolară. 
- Sursa de Finanţare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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1748. Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 
pentru unităţile de învăţământ 
preuniversitar: 
Reabilitare, modernizare şi 
igienizare Şcoala Ion Simionescu 
din Iaşi – suma de 50.000 lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL - GPMN 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din unitatea şcolară. 
- Sursa de Finanţare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1749. Anexa. nr. 3/25/ cap 5001 - 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la capitolul 5001 cu 
suma de 130 mii lei pentru 
finanţarea învăţământului 
preuniversitar, asistenţei sociale 
şi plata însoţitorilor în judeţul 
Tulcea  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
din unitatea şcolară. 
- Sursa de Finanţare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, se propune 
finanţarea unor categorii de 
cheltuieli care nu intră în 
sarcina Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cum sunt cele de 
asitenţă socială şi plată 
însoţitori. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Miron Ignat  
Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1750. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Amenajare grupuri sanitare şi 
instalaţii termice la Şcoala cu 
clase I-VIII, localitatea SAGNA, 
comuna SAGNA, judeţul Neamţ, 
în valoare de 700 mii lei (lucrare 
în continuare) 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ normale; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1751. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Înlocuit parchetul la Şcoala de 
Arte şi Meserii, localitatea 
BĂLUŞEŞTI, comuna ICUŞEŞTI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 60 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
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mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si 
SenatDeputat PSD Ioan 
Munteanu 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1752. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale la Şcoala 
Generală cls. I-VIII, localitatea 
SOLCA, comuna ONICENI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 450 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1753. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 

Reparaţii la Şcoala de Arte şi 
Meserii, localitatea ONICENI, 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Articolul 2; Alineatul 15 comuna ONICENI, judeţul 
Neamţ, în valoare de 90 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1754. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare şarpantă, înlocuire 
învelitoare şi instalaţie termică,  
la Şcoala POIENIŢA, localitatea 
POIENARI, comuna POIENARI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 120 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
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1755. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale Şcoala cu cls. 
I-IV, localitatea CĂUŞENI, 
comuna BOGHICEA, judeţul 
Neamţ, în valoare de 150 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1756. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Finalizarea lucrărilor la Grădiniţa 
de pe lângă Şcoala cu clasele I-
VIII, localitatea TUPILAŢI, 
comuna TUPILAŢI, judeţul 
Neamţ, în valoare de 300 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 

Motivaţia: Copiii din această 
localitate nu au spaţiu pentru 
grădiniţă; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
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1757. Anexa nr. 3/25/02 

Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Finalizarea lucrărilor de investiţii, 
în valoare de 550 mii lei, la 
Grădiniţa din localitatea REDIU, 
comuna BÎRA, judeţul Neamţ 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Copiii din această 
localitate nu au spaţiu pentru 
grădiniţă; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1758. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii acoperiş la SAM 
BOZIENI, comuna BOZIENI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 100 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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 Sportului, care nu există. 
 

1759. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Finalizare construcţie Şcoala 
Generală nr. 2, localitatea 
MIRON COSTIN, comuna 
TRIFEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 200 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1760. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii Grădiniţa din localitatea 
GHERĂIEŞTI, comuna 
GHERĂIEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 210 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
desfăşurării procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
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Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1761. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare şi modernizare corp A 
la Şcoala de Arte şi Meserii „GH. 
PATRAŞCU”, localitatea 
BURUIENEŞTI, comuna 
DOLJEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 1100 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1762. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare şi modernizare 
Şcoala cu clasele I-VIII, 
localitatea DOLJEŞTI, comuna 
DOLJEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 1050 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
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Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1763. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Modernizare toalete la Grădiniţa 
GÎDINŢI, execuţie grup sanitar 
corp A şi achiziţionare centrală 
termică, com. GÎDINŢI, judeţul 
Neamţ, în valoare de 50 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate 
desfăşurării procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1764. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare termică corp A şi 
achiziţionare centrală la Şcoala 
BOGHICEA, comuna 
BOGHICEA, judeţul Neamţ, în 
valoare de 246 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
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Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1765. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare termică Şcoala BÎRA,  
comuna BÎRA, judeţul Neamţ, în 
valoare de 135 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1766. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Asigurarea utilităţilor la Şcoala 
nr. 1 şi nr. 2 REDIU, comuna 
BÎRA, judeţul Neamţ, în valoare 
de 10 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
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Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1767. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Consolidare Şcoala BOZIENI, , 
comuna BOZIENI, judeţul Neamţ, 
în valoare de 100 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1768. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale Şcoala 
BĂNEASA, comuna BOZIENI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 40 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 

 Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  De asemenea, nu 
se precizează sursa de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 205 -

ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

finanţare. 
 

1769. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Schimbat acoperiş Şcoala 
CRĂIEŞTI, comuna BOZIENI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 50 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1770. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Schimbat acoperiş Şcoala 
IUCŞA, comuna BOZIENI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 50 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1771. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Modernizare Şcoala SLOBOZIA, 
comuna BOGHICEA, judeţul 
Neamţ, în valoare de 250 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1772. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare Şcoala GIURGENI, 
comuna VALEA URSULUI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 372 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1773. Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare Grădiniţa BUCIUM, 
comuna VALEA URSULUI,  
judeţul Neamţ, în valoare de 370 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 5001, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat şi nu 
se precizează concret titlul de 
cheltuieli.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, care nu există. 
 

1774. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
5000.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Şcoala cu 
clasele 1-8 Balş, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 

Clădirea este construită în 
proporţie de 50%; se doreşte 
finalizarea acesteia; 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
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Mocanu Vasile specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1775. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
1.000.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Grădiniţa 
Belceşti, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 
 

Grădiniţa necesită reparaţii 
capitale urgente, astfel se va 
ajunge la degradarea acesteia, 
fapt ce ar necesita fonduri mai 
mari, faţă de suma solicitată. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1776. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
1.200.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Şcoala 
Belceşti, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 

Clădirea este ridicată la roşu 
până la et. 1 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
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fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1777. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
499.000,41 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Grădiniţa 
Poiana Mărului, comuna 
Cepleniţa, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 
 

Datorită numărului mare de 
preşcolari este nevoie de 
construirea  grădiniţei în satul 
Poiana Mărului, comuna 
Cepleniţa. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1778. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
1.000.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Şcoala 
Movileni, comuna Heleşteni, jud. 
Iaşi. 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 

Reabilitare şcoală. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
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redistribuiri.
1779. Anexa nr. 3/25 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Se propune majorarea cu 
3.000.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Şcoala 
Oboroceni, comuna Heleşteni, 
jud. Iaşi. 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 

Extindere 2 clase. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1780. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
8.000.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Şcoala Ion 
Neculce, anexe sala de sport, 
bază sportivă cu teren de fotbal, 
handbal, volei, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 

Înfiinţare sală de sport, baza 
sportivă cu teren de fotbal, 
handbal, volei. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1781. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
2.750.000,00 Ron a sumei 

Clădirea are nevoie de RK 
(renovare acoperiş, pardoseli, 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Şcoala Ion 
Neculce, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 

înfiinţare 2 clase, grupuri 
sanitare moderne în interior) 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1782. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
1.200.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Şcoala 
Ruginoasa , jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 

Modernizare şcoala Ruginoasa. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1783. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
3.000.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 

Modernizare şcoală; 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 212 -

preuniversitar” pentru Şcoala cu 
clase 1- 4 sat Brăteşti, comuna 
Stolniceni - Prăjescu, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 

fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1784. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
2.000.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar” pentru Şcoala cu 
clase 1-8 sat Brăteşti, comuna 
Stolniceni - Prăjescu, jud. Iaşi. 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Mocanu Vasile 

Modernizare şcoală; 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1785. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
8.000.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea si modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Şcoala 
Unga, comuna Strunga, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 

Reabilitare şcoală comuna 
Strunga (fundaţie, acoperiş, 
termopan, grup sanitar modern).
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 213 -

Mocanu Vasile specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1786. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
124.481,370 mii lei pentru 
susţinerea programelor de 
modernizare a unităţilor şcolare 
preuniversitare în Municipiul Iaşi, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputaţi: 
Constantin Adascalitei  
(PSD/USL) 
Vasile Mocanu (PSD/USL) 
Neculai Ratoi (PSD/USL) 
Anghel Stanciu (PSD/USL) 
Gheorghe Emacu (UNPR/USL) 
Cristina Nichita (PSD/USL) 
Sorin Iacoban (PSD/USL) 

Pentru buna desfăşurare a  
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea .Pentru 
studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirilor 
şi crearea unui număr suficient 
de săli de curs 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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1787. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
599.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru construire 
Grădiniţa cu program normal cu 
2 Săli de gupa în satul Frenciugi, 
comuna Drăguşeni, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 

Datorită numărului mare de 
preşcolari este nevoie de 
construirea  grădiniţei în satul 
Frenciugi, comuna Drăguşeni. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1788. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
599.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Grădiniţa 
Ipatele, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 

Datorită numărului mare de 
preşcolari este nevoie de 
construirea  grădiniţei în 
comuna Ipatele. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1789. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
2000.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 

Şcoala necesită lucrări de 
reabilitare şi modernizare. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
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„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Şcoala cu 
clasele 1-8 Ipatele, comuna 
Ipatele, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 

se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1790. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
9.000.000,00 a sumei prevăzută 
în buget pentru „Obiective 
(proiecte) de investiţii în 
continuare” pentru  bazin de înot 
in satul Leţcani, comuna Leţcani, 
jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 

Bazinul de înot asigură 
desfăşurarea orelor din 
programul de învăţământ unde 
sunt cuprinşi elevii din comuna 
Leţcani. 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1791. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
4000.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Construire 

Ar putea asigura atât 
desfăşurarea parţială a orelor 
din programul de învăţământ cat 
si cele extracuriculare. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
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sală sport la şcoala Leţcani, 
comuna Leţcani, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1792. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
7.000.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Şcoala cu 
clasele 1-8 satul Larga – Jijia, 
comuna Movileni, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 

Şcoala necesită lucrări de 
reabilitare şi modernizare. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1793. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
1.221.430,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Şcoala cu 
clasele 1-8 Popricani, comuna 
Popricani, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 

Reparaţii, extindere şi 
anvelopare. Necesitatea 
urgentă de efectuare a acestor 
lucrări. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
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Adăscăliţei Constantin finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1794. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
1.568.580,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru 
Modernizare teren de sport şi 
construire anexe, comuna 
Popricani, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 

Numărul foarte mare de elevi, 
dezvoltarea activităţilor sportive. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor de 
construcţie a terenurilor 
sportive care aparţin 
autorităţilor locale 

1795. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
1000.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Şcoala 
Gimnazială „Petru Anghel” 
Probota, comuna Probota, jud. 
Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 

Extindere grup sanitar. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1796. Anexa nr. 3/25 Se propune majorarea cu Consolidare, reabilitare şi Se propune respingerea, 
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Ministerul Educaţiei Naţionale 3000.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Şcoala 
Gimnazială cu clasele 1-4 
„Grigore Sturza” Perieni, comuna 
Probota, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 

modernizare. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1797. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
1.221.430,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Şcoala cu 
clasele 1-8 Popricani, comuna 
Popricani, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 

Reparaţii, extindere şi 
anvelopare. Necesitatea 
urgentă de efectuare a acestor 
lucrări. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1798. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
9000.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 

Ar putea asigura atât 
desfăşurarea parţială a orelor 
de educaţie fizica din programul 
de învăţământ cat si cele 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
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bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Construire 
baza sportivă în comuna Tansa, 
jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 

extracuriculare. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1799. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
1.500.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Şcoala cu 
clasele 1-10 din satul Voineşti, 
comuna Voineşti, jud. Iaşi 
Iniţiator: Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 

Şcoala necesită lucrări de 
reabilitare şi modernizare şi 
extindere. 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1800. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
6501710102 Maşini, 
echipamente si mijloace de 
transport 

Solicităm includerea în program 
sau suplimentarea sumelor 
alocate în vederea asigurării unui 
număr de 33 microbuze şcolare 
de tip 16+1 pentru transportul 
elevilor. 
 

Judeţul Harghita are numeroase 
localităţi rurale de munte greu 
accesibile, astfel că deplasarea 
elevilor între localităţile de 
domiciliu şi unităţile de 
învăţământ este deosebit de 
dificilă. Distanţele de acoperit 

Se propune respingerea  
întrucât sursa de finanţare, 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

de către copii variază între 3 şi 
20 de km până la cea mai 
apropiată şcoală sau grădiniţă. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1801. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
6501710102 Maşini, 
echipamente si mijloace de 
transport 

Propunem modificarea 
programului de achiziţionare de 
microbuze şcolare prin 
includerea în obiectivul 
programului a achiziţionării de 
autobuze acolo unde numărul 
elevilor de transportat depăşeşte 
capacitatea microbuzului. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR 
Biró Rozália – senator UDMR 

În localităţile unde numărul 
elevilor depăşeşte capacitatea 
de transport a unui microbuz, 
acesta efectuează mai multe 
curse, astfel că elevilor le poate 
lua şi până la 2 ore de aşteptare 
până să ajungă la şcoală. 
Achiziţia de autobuze este din 
mai multe puncte de vedere 
eficientă. Astfel, se 
economisesc sume importante 
cu întreţinerea şi combustibilul 
unui microbuz care face mai 
multe curse între localităţi, iar 
implementarea programului 
„Şcoala altfel” devine 
realizabilă/ fezabilă pentru 
clasele cu număr de elevi care 
depăşesc capacitatea unui 
microbuz, ei putând fi 
transportaţi deodată la obiective 
culturale şi evenimente. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
nespecificându-se concret 
unde ar urma să se 
efectueze modificările. De 
asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare.  
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Sursa: nu sunt necesare sume 
suplimentare. 

1802. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
6510710101 Construcţii...1200 
mii lei 

Solicităm suplimentarea sumei 
prevăzute cu 7.411,9 mii lei 
pentru cheltuieli cu reabilitările, 
consolidările, reparaţiile şi alte 
lucrări la unităţile şcolare din 
judeţul Harghita, precum şi 
pentru plata datoriilor restante 
fără de care nu mai pot continua 
lucrările contractate: 
 

Localitat
ea Unitatea 

Lucrare 
investiţie

Gălăuta
ş 

Şcoala 
Generală 
Dumitru 
Gafton 

Şc. Gen
Gafon 
reabilit. 

Plăieşii 
De Jos 

Şcoala 
Generală Dr. 
Lukacs 
Mihaly 

Şc. cu 
clasă P
Sus 

Săcel 

Şcoala 
Generală 
Săcel 

Grădiniţ
program
Şoimuşu

Bălan 

Grup Şcolar 
Liviu 
Rebreanu 
Bălan 

Reabilita
sport la
Şcolar 
Rebrean

Mugeni 
Şcoala 
Generală 

Şc. Gen
Grădiniţ

Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
6510710101 Construcţii...1200 
mii lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
nespecificându-se concret 
unde ar urma să se 
efectueze modificările. De 
asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare.  
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Mugeni 

Racu 

Şcoala 
Generală 
Cserei 
Mihaly Racu 

Extindere corp 
şcoală 

250 

Remete
a 

Şcoala 
Generală  
nr. 1 Balazs 
Jeno 
Remetea 
Ciutac 

Reabilitare Şc. 
Gen. "Balazs 
Jeno" Remetea 

18 

Ditrău 

Şcoala 
Generală 
Siklodi 
Lorinc 

Reabilitare 
clădire clasele I-
IV (instal. el., 
canalizare, 
încălzire) 254 

Frumoa
sa 

Şcoala 
Generală 
Nyiro Jozsef 
Frumoasa 

Şc. Gen. Nyiro 
Jozsef, 
Frumoasa 140 

Cârţa 

Şcoala 
Generală 
Martonffy 
Gyorgy 

Reparaţii 
interioare la 
clădirea grădiniţei 
Ineu 210 

Odorhei
u 
Secuies
c 

Gradiniţa Cu 
Pr. Prelungit 
Kipi-Kopi 

Construire 
Grădiniţa cu P.P. 
pt. 160 copii prin 
extindere, 
mansardare şi 
reamenajare 
clădire existentă 30 

Dealu Şcoala Refacerea 183 
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Generală 
Nr.1 Petofi 
Sandor 

învelitorii şi a 
elementelor de 
închidere 
exterioară şc. 
Gen Petofi 
Sandor 

Sântimb
ru 

Şcoala 
Generală 
Arany Janos 
Sântimbru 

Construire 
Gradiniţă cu 
Program 
Prelungit 110 

Cristuru 
Secuies
c 

Liceul 
Teoretic 
"Orban 
Balazs" 
Cristuru-
Secuiesc 

Rep. inst. sanit., 
încălz., acoperiş, 
tâmplării, rep. int. 

405 

Mărtiniş 

Şcoala 
Generală 
Roman 
Viktor 

Rep. cap şi 
reabil. la Şc. Gen 
Sânpaul - 
extindere clădire 
şcoală cu grup 
sanitar şi centrală 82 

Şimone
şti 

Şcoala 
Generală 
Marosy 
Gergely 

Rep. cap. şi 
reabilitare Şc. 
Gen Marosi 
Gergely 23 

Şimone
sti 

Şcoala 
Generală 
Galfi Sandor 

Rep. Cap. şi 
reabilitări la 
Şcoala Generală 
Galfi Sandor, 
Cobăteşti 29 

Zetea Liceul Rep. Cap. şi 135 
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Teoretic Dr. 
P. Boros 
Fortunat 
Zetea 

introducerea 
încălzirii centrale 
la Gradiniţa nr.7 

Lupeni 

Şcoala 
Generală 
Benedek 
Fidel 

Reabilit. Sc. Gen. 
Benedek Fidel, 
amenajari ext, 
canalizare, 
asfaltare 76 

Lupeni 

Şcoala 
Generală 
Tamasi Aron 
Lupeni 

Rep. Cap. Şc. 
Clasele V-VIII 
Lupeni 122 

Mărtiniş 

Şcoala 
Generală 
Roman 
Viktor 

Consolidări la Şc. 
Gen. Roman 
Viktor sat. 
Sânpaul nr. 121 82 

Ocland 

Şcoala 
Generală 
Clasele I-Viii 
Kelemen 
Imre 

Rep. Cap. - 
construire 
centrală termică 
şi grupuri 
sanitare, lucrări 
de reparaţii 160 

Gheorg
hieni 

Şcoala 
Generală 
Vaskertes 
Gheorghieni 

Consolidare, 
reabil., 
modernizare, 
mansardare Şc. 
Gen. Vaskertes 97 

Remete
a 

Grădiniţa Cu 
Pr. Prelungit 
Nr.1 

Reabilitare 
Grădiniţa nr.1, 
Remetea 131 

Siculeni Şcoala Re. Cap. şi ext 210 
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Generală 
Zold Peter 
Siculeni 

Şc. Gen. Zold 
Petes, Siculeni 

Ditrău 

Grup Şcolar 
Puskas 
Tivadar 
Ditrău 

Rep. Cap. şi 
mansardare Şc. 
Gen. Csiby 
Andor, Ditrău 200 

Ciumani

Şcoala 
Generală 
Kollo Miklos 

Rep. inst. sanit. 
încălz. acoperiş, 
tâmplării, rep. Şc. 
V-VIII Ciumani 200 

Ciceu 

Şcoala 
Generală 
Kajoni Janos 
Ciceu 

rep. Cap. la Şc. 
Gen. Kajoni 
Janos Ciceu 280 

Odorhei
u 
Secuies
c 

Grădiniţa Cu 
Pr. Prelungit 
Nr.11 

Rep. Cap. la 
grădiniţa de copii 
Villanytelep 49 

Nicoleşt
i 

Şcoala 
Generală 
Nr.2 
Nicoleşti 

Rep. Cap. 
amenajare grup 
sanit. la Şc. Gen 
Balogh Ignac 
Barzava clasele 
I-IV 100 

Porumb
enii 
Mari 

Şcoala 
Generală 
Porumbenii 
Mari 

Schimbare 
tâmplărie Şc. 
Gen. Porumbenii 
Mari 20 

Ulieş 

Şcoala 
Generală 
Clasele I-Viii 

Rep. Cap. Şc.cu 
clasele I-VIII 
comuna Ulieş 242 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 226 -

Ulieş 

Sânsimi
on 

Şcoala 
Generală 
Endes 
Jozsef 
Sânsimion 

Construcţie 
Şcoala cu 4 săli 
de clasa - 
Cetăţuia 100 

Lunca 
de Jos 

Şc. Gen. 
Valea Rece 

reabilitare 
gradiniţă 35 

Cristuru 
Secuies
c 

Şc. Gen. 
Petofi 
Sandor 

proiectarea 
clădirii 
multifuncţionale 1300 

Mugeni 
Şc. Gen. 
Mugeni 

restanţe 
neachitate lucrări 
executate 124,5 

Siculeni 
Şc. Gen. 
Siculeni 

lucr. constr. 
clădire gradiniţă 20 

Vlăhiţa 

Şc. Gen 
Tamasi 
Aron, Grupul 
Şc. Gabor 
Aron, 
Grădiniţa nr. 
3 Hofeherke 

sistem de 
încălzire 

40 

Bălan 

Grădiniţa 
Havasi 
Gyopar 

restanţe 
neachitate 
Hargaz 94,4 

Voşlăbe
ni 

Şc. Gen 
Teodor 
Chindea 

reabilitare 
acoperiş 350 

Săcel 

Şc. Gen. 
Kissolymosi 
Augusztinovi

terminarea lucr. 
de reabilitare 20 
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cs Pal 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

1803. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
6510710101 Construcţii...1200 
mii lei 

Solicităm includerea în programul 
de reparaţii, consolidări şi 
construcţii de şcoli a Ministerului 
Educaţiei Naţionale, a 
următorului obiectiv 
 
- mii lei - 
Localita
te 

Unitate 
şcolară 

Lucrar
investi

Săcuie
ni 

Liceul teoretic 
“Petőfi 
Sándor” 

Constr
campu
şcolar

Săcuie
ni 

Gr. Şc. Agricol 
Cadea 

Constr
campu
şcolar

Marghit
a 

Gr. Şc. 
Horváth János 

Constr
corp 

Lucrările la campusul Liceului 
teoretic “Petőfi Sándor”, din 
totalul de 18.000 mii lei 
investiţie totală, până în prezent 
s-au realizat 2.000 mii lei, iar 
pentru 2013 solicităm jumătate 
din necesar. 
Lucrările la Grupul Şcolar 
Agricol Cadea, din totalul de 
17.000 mii lei investiţie totală, 
până în prezent s-au realizat 
2.000 mii lei, iar pentru 2013 
solicităm jumătate din necesar. 
În cazul Grupului Şcolar 
Horvath Janos, clădirea nouă 
este necesară deoarece spaţiul 
fiind insuficient, elevii învaţă în 
schimburi, iar elevii din clasele 
cu predare în limba maghiară 
sunt distribuiţi în schimbul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
nespecificându-se concret 
unde ar urma să se 
efectueze modificările. De 
asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare.  
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clădire 
nouă cu 12 
clase şi 4 
laboratoare 

Diosig Şc. Gen. cu 
clasele I-VIII 
Diosig 

Construcţie 
clădire 
nouă 

4.500 

Valea 
lui 
Mihai 

Gr. Şc. Valea 
lui Mihai 

Construcţie 
clădire 
nouă 

2.000 

Oradea Sc. Specială 
Orizont 

Construcţie 
campus 
şcolar 

25.000 

 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

după-amiază, ceea ce este 
discriminatoriu. 
Şcoala Generală Diosig a fost 
inclusă în proiectul derulat cu 
Banca Mondială, având SF 
depus în valoare de 2.085.000 
euro, iar pentru 2013 necesarul 
este de jumătate din valoarea 
proiectului. 
Lucrările la Grupul Şcolar Valea 
lui Mihai, din totalul de 4.000 mii 
lei investiţie totală, până în 
prezent s-au realizat 600 mii lei, 
iar pentru 2013 solicităm 
jumătate din necesar. 
Construirea campusului şcolar 
pentru Şcoala specială Orizont 
este absolut necesară deoarece 
aceasta se adresează copiilor 
cu deficienţe de pe întreg 
teritoriul judeţului. Din necesarul 
total al investiţiei solicităm 
jumătate pentru anul 2013. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

1804. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
849 Fişa obiectivului 
Sala sport multifuncţionala, 
bazin de înot şi parking 
subteran, branşamente, 
racorduri şi amenajări exterioare 

Solicităm alocarea sumei de 
10.855 mii lei pentru anul 2013. 
Proiect 2013....10.855 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Fondurile solicitate în 
amendament reprezintă 
cumularea contravalorii 
lucrărilor executate şi neachitate 
pentru anul 2012 în valoare de 
1.455 mii lei şi 9.400 mii lei 
prevăzută pentru anul 2013 în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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pentru CSS Viitorul din Cluj-
Napoca 
Proiect 2013....- 

sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Máté András Levente, lider Grup 
parlamentar UDMR din Camera 
Deputaţilor 

Graficul de execuţie conform 
proiectului aprobat prin Ordinul 
nr. 6209/18.12.2009, grafic 
cuprins şi în Legea bugetului de 
stat pe anul 2012. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1805. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
536 Fişa obiectivului 
Sediu Inspectorat Şcolar Mun. 
Cluj Napoca 
Proiect 2013....- 

Solicităm alocarea sumei de 
5.670 mii lei pentru anul 2013. 
Proiect 2013....5.670 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Máté András Levente, lider Grup 
parlamentar UDMR din Camera 
Deputaţilor 

Fondurile solicitate în 
amendament reprezintă 
cumularea contravalorii 
lucrărilor executate şi neachitate 
pentru anul 2012 în valoare de 
570 mii lei şi 5.100 mii lei 
prevăzută pentru anul 2013 în 
Graficul de execuţie conform 
proiectului aprobat prin Ordinul 
nr. 386/01.09.2008, grafic 
cuprins şi în Legea bugetului de 
stat pe anul 2012. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1806. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
50017103 Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Solicităm suplimentarea 
alocărilor pentru anul 2013 cu 
suma de 48,7 mii lei pentru 
Centrul regional de excelenţă 

Suma de 50 mii lei a fost 
prevăzută pentru anul 2012 
pentru Centrul regional de 
excelenţă Cluj, dar în luna 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
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Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Máté András Levente, lider Grup 
parlamentar UDMR din Camera 
Deputaţilor 

decembrie nu s-a primit 
deschiderea de credite 
acoperitoare pentru achitarea 
facturilor la lucrări executate şi 
recepţionate la din sursele 
prevăzute pentru anul 2012. 
Aşadar nu este vorba de o 
suplimentare propriu-zisă, ci de 
proiectarea acestei sume 
restante din anul 2012 în 
bugetul pe anul 2013. 

sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu se precizează 
sursa de finanţare. 
 

1807. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
3. PRIORITATI STRATEGICE 
PE TERMEN MEDIU ALE 
ORDONATORULUI. 
A. Priorităţi - Domeniul Educaţie 
şi Formare Profesionala 2013 
A 1. Învăţământ preuniversitar 
VIII. Încurajarea educaţiei pe tot 
parcursul vieţii 

Propunem completarea 
priorităţilor strategice ale MEN în 
domeniul educaţiei şi formării 
profesionale pe anul 2013 în 
învăţământul preuniversitar, 
precum şi a Programului pentru 
asigurarea resursei umane de 
calitate (cod program 246) cu 
următorul obiectiv. 
- Formarea continuă şi 
perfecţionarea cadrelor didactice 
şi didactic auxiliar din sistemul 
internaţional de învăţământ 
preuniversitar în limbile materne 
prin unităţi şi instituţii autorizate 
din ţară şi străinătate 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Conform art.45. al.11 din Legea 
nr.1/2011: 
“Cadrele didactice care predau 
la grupe sau clase cu predare 
integrală în limba minorităţilor 
naţionale trebuie să facă 
dovada competenţei 
profesionale în limba minorităţii 
naţionale respective şi au 
dreptul la pregătire şi 
perfecţionare în limba de 
predare, în ţară sau în 
străinătate. Fac excepţie de la 
necesitatea de a face dovada 
competenţei profesionale în 
limba minorităţii naţionale 
respective cadrele didactice 
care predau limba şi literatura 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
acesta vizează completarea 
Documentului sinteză privind 
priorităţile strategice pe 
termen mediu, care se 
depune împreună cu bugetul 
şi are rolul de a prezenta 
informaţii edificatoare pentru 
susţinerea proiectului de 
buget al ordonatorului 
principal de credite. Ca atare, 
nefiind un act care se publică 
împreună cu bugetul aprobat, 
nu este necesară 
completarea acestuia. 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Markó Béla , Lider Grup UDMR 
Senat 
Erdei D. István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 

română.” 

1808. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
65000151 TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE 
 
Propuneri 2013 .....2.004.385 
mii lei 

Propunem suplimentarea pentru 
anul 2013 a sumei totale de 
2.004.385 cu suma de 1.400 mii 
lei destinată înfiinţării  
Centrului atestat de formare 
continuă în limbile minorităţilor 
naţionale, în limba maghiară 
Propuneri 2013 .....2.005.785 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Markó Béla , Lider Grup UDMR 
Senat 
Erdei D. István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 

Conform art.99, alin.1 din Legea 
nr1/2011: 
“Unităţile conexe ale 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului sunt: Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, casele 
corpului didactic, centrele 
atestate de formare continuă în 
limbile minorităţilor naţionale, 
Centrul Naţional de Instruire 
Diferenţiată, Unitatea pentru 
Finanţarea învăţământului 
Preuniversitar, palatele şi 
cluburile copiilor.” 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există baza legală 
pentru finanţarea unor unităţi 
care nu există. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1809. Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Centru integrat de învăţământ 
farmaceutic Facultatea de 
Farmacie a Universităţii de 
Medicină şi Farmacie din Târgu 
Mureş 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru obiectivul “Centru integrat 
de învăţământ farmaceutic 
Facultatea de Farmacie a 
Universităţii de Medicină şi 
Farmacie din Târgu Mureş” din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Motivare: În vederea îndeplinirii 
criteriilor pentru acreditarea de 
către ARACIS la nivelul 
indicatorilor: nr. studenţi/m2 
suprafaţă sală de curs şi nr. 
studenţi/m2 spaţiu laborator. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Corneliu-Florin BUICU (Deputat 
PSD Mureş) 

ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013 

1810. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

 Se propune majorarea cu 
83.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar” Reabilitare 
Grădiniţă cu program normal din 
cartierul Mărceni, oraş Bicaz, 
judeţul Neamţ.  
Iniţiator: Deputat Marian Enache 

Ministerul Educaţiei Naţionale  Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este 
specificată sursa de finanţare 
 

1811. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
900.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar” Reabilitarea Şcolii 
cu clasele I-VIII nr. 2 Bicaz, 
cartier Dodeni, judeţul Neamţ. 
Iniţiator: Deputat Marian Enache 

Ministerul Educaţiei Naţionale  Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este 
specificată sursa de finanţare 
 

1812. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
7.721.000,00 Ron a sumei 

Ministerul Educaţiei Naţionale  Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar” pentru Reabilitare, 
modernizare şi dotări la Grupul 
Şcolar Bicaz, judeţul Neamţ.  
Iniţiator: Deputat Marian Enache 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este 
specificată sursa de finanţare 
 

1813. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
2.222.182,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar” pentru Extindere 
Reabilitare şi dotare Şcoală cu 
clasele I-VIII Ceahlău , judeţul 
Neamţ. 
Iniţiator: Deputat Marian Enache 

Ministerul Educaţiei Naţionale  Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este 
specificată sursa de finanţare 
 

1814. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
2.000.180,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar” pentru Extindere 
Reabilitare şi modernizare a 
Şcolii cu clasele I-VIII Huisurez, 
comuna Dămuc , judeţul Neamţ.  
Iniţiator: Deputat Marian Enache 

 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este 
specificată sursa de finanţare 
 

1815. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
100.000,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar” pentru Reabilitare 

Ministerul Educaţiei Naţionale  Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
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Termică Şcoala Grinţieş, comuna 
Grinţieş, judeţul Neamţ. 
Iniţiator: Deputat Marian Enache 

asemenea, nu este 
specificată sursa de finanţare 
 

1816. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

 Se propune majorarea cu 
1.901.369 ,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar pentru Construcţie 
Şcoala cu 6 săli de clasa,comuna 
Poiana Teiului, judeţul Neamţ.  
Iniţiator: Deputat Marian Enache 

Ministerul Educaţiei Naţionale  Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este 
specificată sursa de finanţare 
 

1817. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune majorarea cu 
700.000 ,00 Ron a sumei 
prevăzută în buget pentru 
„Asigurarea şi modernizarea 
bazei materiale a învăţământului 
preuniversitar” pentru Grădiniţa 
cu program normal sat Tarcău, 
comuna Tarcău, judeţul Neamţ. 
Iniţiator: Deputat Marian Enache 

Ministerul Educaţiei Naţionale  Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este 
specificată sursa de finanţare 
 

1818. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25/02  

Suplimentarea bugetului MEN 
pentru: 
Susţinerea investiţiei –Municipiul 
Vaslui 
Grădiniţe cu program prelungit 
– două grădiniţe – 5.071 mii lei 
Grădiniţa din satul Chircesti – 50 
mii lei 
Grădiniţa din satul Miclesti – 50 
mii lei 
Valoare: 5.171 mii lei 
Autori: Comisia pentru 

Lipsă locuri pentru copii în 
grădiniţele existente. 
Închiderea fabricilor din judeţul 
Vaslui a dus la dispariţia 
grădiniţelor. Deşi condiţiile 
social-economice sunt vitrege, 
natalitatea este ridicată şi se 
impune asigurarea educaţiei 
timpurii conform standardelor 
U.E. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte creşterea deficitului 
bugetar, aceasta nu poate fi 
acceptată, întrucât contravine 
Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Monetare. 
 

1819. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25/02  

Suplimentarea bugetului MEN 
pentru: 
Susţinerea investiţiei – Municipiul 
Vaslui 
Liceu de muzică şi arte Valoare: 
3.810 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Existenţa a numeroşi 
copii talentaţi în domeniul 
muzicii şi artelor plastice, şi 
care nu au posibilităţi 
financiare de a studia în alte 
judeţe, impune înfiinţarea unui 
astfel de liceu în oraşul Vaslui – 
practic, se vor asigura, astfel, 
şanse egale pentru a se afirma 
şi copiii talentaţi din acest judeţ. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte creşterea deficitului 
bugetar, aceasta nu poate fi 
acceptată, întrucât contravine 
Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
 

1820. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 

Suplimentarea bugetului MEN 
pentru: 
Susţinerea investiţiei –Municipiul 
Vaslui 
Continuarea lucrărilor la 
Campusul şcolar „Ştefan 
Procopiu” 
Valoare: 11.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Numărul mare de elevi care 
urmează să se formeze este în 
jur de 2500 – spaţiile existente 
sunt insuficiente pentru 
desfăşurarea actului 
educaţional în condiţii optime. 
Investiţia fiind începută 
din 2007, există riscul degradării 
lucrărilor efectuate până acum. 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte creşterea deficitului 
bugetar, aceasta nu poate fi 
acceptată, întrucât contravine 
Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
 

1821. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale  
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu 1.200 mii lei pentru 
construcţie grădiniţă program 
prelungit, com Bucov, jud 
Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1822. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 150 mii lei 
pentru reabilitare 
grădiniţa în localitatea Loloiasca, 
com Tomşani, jud. Prahova 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru oferirea 
unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1823. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de  200 mii lei 
pentru reabilitare 
grădiniţa în loc. Magula, com. 
Tomşani, jud Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru oferirea 
unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1824. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de  70.000  lei 
pentru modernizarea Grădiniţei 
din satul Poiana, comuna 
Vărbilău, judeţul 
Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
desfăşurării în condiţii adecvate 
a procesului educativ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1825. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de  80.000 lei 
pentru modernizarea 
Grădiniţei din satul Livada, 
comuna Vărbilău, judeţul 

Se solicită admiterea 
amendamentului desfă_urării în 
condiţii adecvate a procesului 
educativ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1826. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 10 mii lei 
pentru Grădiniţa nr. 50, oraş 
Ploieşti , Judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
achiziţionarea de mobilier. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1827. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 175000 
pentru construire grup sanitar 
Şcoala cu clasele I-VIII Bertea, 
judeţul Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru grupul 
sanitar necesar 
Celor 300 de elevi ce învaţă la 
Şcoala cu clasele I-VIII din 
Bertea 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1828. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 250 mii lei 
pentru execuţie Şcoala cu 
clasele IVIII 
Calinesti, Floresti, jud Prahova. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuare obiectiv investiţie. 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1829. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 2435 mii 
lei pentru execuţie grădiniţa cu 
program prelungit în comuna 
Floresti, jud Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitare, şi infrastructură. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1830. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 2435 mii 
lei pentru execuţie grădiniţa cu 
program prelungit în comuna 
Floresti, jud Prahova. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
desfăşurării în condiţii adecvate 
a procesului 
educativ 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1831. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 180 mii lei 
pentru utilităţi grădiniţă Lunca 
Prahovei, comuna Magureni, jud 
Prahova. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construcţie program romi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1832. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de  400 mii lei 
mii lei pentru grădiniţa din satul 
Conduratu, comuna Baba Ana, 
Judeţul Prahova  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
refacere acoperiş avariat. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1833. Anexa nr. 3/ 25 / 02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 600,01 mii lei 
pentru construire grădiniţă din 
satul Câlnic, comuna Câlnic , 
judeţul Alba 
Deputat Negrut Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma solicitată este necesară 
pentru construirea unei grădiniţe 
noi. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale pe anul 2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1834. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu suma de 4000 mii 
lei pentru continuarea lucrărilor 
de construire, amenajare, 
modernizare şi extindere a 
Campusului Universitar al 
Universităţii „Valahia” din 
Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Suma este necesară pentru 
continuarea investiţiei începute 
în anul 1997, Universitatea 
„Valahia” din Târgovişte 
reprezentând un centru 
educaţional extrem de important 
pentru judeţul Dâmboviţa. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Florin Aurelian Popescu  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi 
Senatului. 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1835. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu suma de 5 mii lei 
pentru reabilitarea termica a 
clădirilor aparţinând instituţiilor de 
învăţământ din comuna Iedera, 
judeţul Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi 
Senatului. 

Sumele sunt necesare pentru 
reabilitarea termică a clădirilor 
aparţinând instituţiilor de 
învăţământ din comuna Iedera, 
judeţul Dâmboviţa. Importanţa 
acestei decizii constă în crearea 
unui mediu cât mai propice 
pentru desfăşurarea activităţilor 
de învăţământ. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1836. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu suma de 150 mii lei 
pentru construirea unui grup 
sanitar  în cadrul şcolii din Iedera 
de Sus, comuna Iedera, judeţul 
Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Sumele sunt necesare pentru 
construirea unui grup sanitar  în 
cadrul şcolii din Iedera de Sus, 
comuna Iedera, judeţul 
Dâmboviţa. Importanţa acestei 
decizii constă în crearea unui 
mediu cât mai propice pentru 
desfăşurarea activităţilor de 
învăţământ. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi 
Senatului. 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1837. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 710 mii lei pentru 
modernizare şi      extindere 
Şcoala Lăculeţe, comuna 
Glodeni, jud. Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi 
Senatului. 

Sumele sunt necesare pentru 
reabilitarea şcolii Lăculeţe din 
comuna Glodeni, judeţul 
Dâmboviţa. Importanţa acestei 
investiţii este dată de nevoia 
general-valabilă de a asigura 
condiţii optime pentru 
desfăşurarea activităţii 
educaţionale 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1838. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1147 mii lei pentru 
completarea unui sistem clasic 
de încălzire cu un sistem care 
utilizează energia geotermală 
pentru şcoala Brăneşti, comuna 

pentru completarea unui sistem 
clasic de încălzire cu un sistem 
care utilizează energia 
geotermală pentru şcoala 
Brăneşti, comuna Brăneşti, jud. 
Dâmbovita. Importanţa acestei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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Brăneşti, jud. Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi 
Senatului. 

investiţii este dată de nevoia 
general-valabilă de a asigura 
condiţii optime pentru 
desfăşurarea activităţii 
educaţionale 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1839. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 40 mii lei pentru 
modernizare sala de festivităţi în 
cadrul şcolii din comuna Ocniţa, 
jud. Dâmboviţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi 
Senatului. 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea sălii de festivităţi din 
cadrul şcolii din comuna Ocniţa, 
judeţul Dâmboviţa. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1840. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 

Suma este necesară pentru 
crearea unor condiţii cât mai 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

reabilitarea grădiniţei nr. 1, 
comuna Ocniţa, jud. Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi 
Senatului. 

bune pentru desfăşurarea 
activităţilor educaţionale în 
mediul rural. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1841. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 50 mii lei pentru 
împrejmuirea Şcolii nr. 1, 
comuna Ocniţa, jud. Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi 
Senatului. 

Suma este necesară pentru 
crearea unor condiţii cât mai 
bune pentru desfăşurarea 
activităţilor educaţionale în 
mediul rural, precum şi 
asigurarea siguranţei copiilor. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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1842. Anexa 3/25/02 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
reabilitare, modernizare, 
extindere şi echipare 
infrastructură educaţională – 
Şcoala Conţeşti, comuna 
Conţeşti, jud. Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi 
Senatului. 

Suma este necesară pentru 
asigurarea unor condiţii cât mai 
bune pentru desfăsurarea 
activităţilor de tip educaţional. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1843. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
reabilitare, modernizare, 
extindere şi echipare 
infrastructură educaţională – 
Şcoala Bălteni, comuna Conţeşti, 
jud. Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
asigurarea unor condiţii cât mai 
bune pentru desfăşurarea 
activităţilor de tip educaţional 
.Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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– Camera Deputaţilor şi 
Senatului. 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1844. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 524 mii lei pentru 
construcţie grădiniţa în satul 
Mogoşani, comuna Mogoşani, 
jud. Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi 
Senatului. 

Sumele sunt necesare 
pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1845. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 400 mii lei pentru 
reabilitarea grupurilor sanitare în 
cadrul şcolilor din satele Meri şi 
Zăvoiu, comuna Mogoşani, jud. 
Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
reabilitarea grupurilor sanitare 
întrucât este imperios necesar 
ca elevii să beneficieze de 
utilizarea unor grupuri sanitare 
sigure şi în condiţii de maximă 
igienă. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi 
Senatului. 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1846. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 66 mii lei pentru 
montarea şi instalarea unei 
centrale termice în cadrul şcolii 
din satul Mogoşani, comuna 
Mogoşani, jud. Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi 
Senatului. 

Suma este necesară pentru 
asigurarea desfăşurării 
activităţilor educaţionale în 
condiţii de confort termic pentru 
elevi. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1847. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
construirea unei grădiniţe în satul 
Petreşti, comuna Corbii Mari, jud. 
Dâmboviţa. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Sumele sunt necesare 
pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 252 -

Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi 
Senatului. 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1848. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 20 mii lei pentru 
construirea unui grup sanitar în 
cadrul Şcolii cu clasele I-VIII, 
comuna Răscăieţi, jud. 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Florin Aurelian Popescu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi 
Senatului. 

Sumele sunt necesare 
pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1849. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune ca din bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale, 
Anexa 3/25 să se aloce suma de 
150 mii lei pentru reparaţia 
capitală a Şcolii Generale din 

Obiectivul propus spre finanţare 
se află într-o stare avansată de 
degradare. Este necesară 
alocarea acestor fonduri pentru 
asigurarea desfăşurării 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
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satul Avântu, comuna 
Româneşti, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
 

procesului instructiv-educativ în 
condiţii normale şi, totodată, în 
vederea îndeplinirii măsurilor de 
siguranţă atât a elevilor, a 
cadrelor didactice cât şi a 
personalului auxiliar. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat - Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1850. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Din suma prevăzută pentru 
Ministerul Educaţiei Naţionale, se 
alocă 150 mii lei pentru reparaţia 
capitală a Grădiniţei din satul 
Româneşti, comuna Româneşti, 
judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
 

Suma este necesară pentru 
demararea 
lucrărilor de reparaţie şi 
consolidare a obiectivului, în 
vederea unei bune desfãşurări a 
procesului instructiv-educativ. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat - Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1851. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Din bugetul prevăzut pentru 
Ministerul Educaţiei Naţionale se 
alocă 250 mii lei pentru 
efectuarea reparaţiilor curente 
necesare la şcolile din satele 
Voineşti şi Slobozia, comuna 
Voineşti, judeţul Iaşi. 

Clădirile celor două unităţi de 
învăţământ sunt vechi şi 
au nevoie urgentă de reparaţii 
şi dotări moderne pentru a 
asigura desfăşurarea în condiţii 
normale a procesului instructiv-
educativ. Reabilitarea acestor 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
 

unităţi de învăţământ este atât 
în beneficiul cadrelor didactice 
cât şi al elevilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat - Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1852. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25 cu suma 
de 1 000 mii lei pentru reparaţia 
capitală a Liceului Tehnologic 
Petre P. Carp, din comuna 
Ţibăneşti, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Investiţia este necesară pentru 
asigurarea desfăşurării în 
condiţii 
optime a procesului instructiv-
educativ. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat - Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât bugetul 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice. 
 
 

1853. Anexa 3/25   
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 652 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a unei grădiniţe în 
satul Dagâţa, comuna Dagâţa, 
judeţul Iaşi. 

Această sumă este necesară 
pentru finalizarea obiectivului 
de investiţii menţionat, care 
până la acest moment, a fost 
finanţat în proporţie de doar 
25%  de către Ministerul 
Educaţiei. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  
 

1854. Anexa 3/25  
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
568 mii lei pentru reparaţia 
capitală (lucrări în continuare) a 
Şcolii vechi din satul Mănăstirea, 
comuna Dagâţa, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
 

Suma este necesară 
pentru efectuarea unor  
lucrări de 
reabilitare/consolidare, în 
condiţiile în care unitatea de 
învăţământ  se află într-o stare 
avansată de degradare.  
Este necesară alocarea de 
fonduri pentru asigurarea unui 
cadru adecvat desfăşurării 
procesului instructiv-educativ. 
Starea actuală a clădirii pune în 
pericol siguranţa elevilor, a 
cadrelor didactice şi a 
personalului auxiliar. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1855. Anexa 3/25  
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
170 mii lei pentru finalizarea 
implementării proiectului de 
reabilitare, reparaţii, alimentare 
cu apă din puţ forat, grupuri 

Investiţia este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
desfăşurare a procesului 
instructiv-educativ. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 256 -

sanitare, instalaţii electrice şi 
termice la şcoala cu clasele I-VIII 
din satul Drăguşeni, comuna 
Drăguşeni, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
 

fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1856. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune alocarea sumei de 
1.200 mii lei pentru înfiinţarea 
unui Centru de zi tip “After 
School” în satul Ţibana, comuna 
Ţibana, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Investiţia este necesară pentru 
asigurarea unui program 
complex de desfăşurarea a 
activităţilor educative după 
programul 
şcolar obligatoriu. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1857. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
1459 mii lei pentru reabilitarea şi 
extinderea şcolii din satul 
Voineşti, comuna Voineşti, 
judeţul Iaşi 

Suma este necesară pentru 
începerea lucrărilor de 
reparaţie, consolidare şi 
extindere, iar finalizarea 
acestora creează condiţii optime 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

pentru desfăşurarea procesului 
instructiv-educativ. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1858. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 780 mii lei prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investiţii denumit Reabilitare 
şcoală generală, în localitatea 
Danes, judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectivul necesită reabilitare 
de urgenţă. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
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1859. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 1,124 mii lei 
pentru construcţia unei şcoli noi, 
cu 10 clase în localitatea 
Cheţani, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1860. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 25 mii pentru 
reabilitarea şcolilor din localităţile 
Deaj şi Mica, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectivele necesită reabilitare 
de urgenţă 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
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nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1861. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de de 700 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
modernizare grădiniţă cu 
program prelungit în localitatea 
Saschiz, judeţul 
Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru crearea de condiţii 
decente pentru educarea 
copiilor din localitate 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
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1862. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 860 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Construcţie grădiniţă în 
localitatea Abus, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1863. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 550 mii lei, 
prin introducerea unui nou  
obiectiv de investiţii denumit 
Extindere şi modernizare şcoală 
în localitatea Viişoara, judeţul 
Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Obiectiv de interes local major. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
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Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1864. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 920 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Construcţie şcoală nouă şi 
grădiniţa în localitatea Ormenis, 
judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
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1865. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 1500 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare şcoală în 
localitatea Coroisamartin, judeţul 
Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1866. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 150 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare şcoală generală în 
localitatea Cuci, judeţulMureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Obiectiv de interes local major 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
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din Camera Deputaţilor şi Senat deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1867. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 3.800 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Construcţie şcoală gen cls I-VIII 
în localitatea Bagaciu, 
judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1868. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se alocă suma de 100 mii lei, 
prin introducerea unui nou 

Obiectiv de interes local major. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
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Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare şcoală în 
localitatea Tigmandru, judeţul 
Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1869. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 600 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Finalizare extindere clădire 
şcoală în localitatea Ogra, judeţul 
Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1870. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 15 mii lei, prin 
introducerea unui nou obiectiv 
denumit Concurs naţional de 
educaţie ecologică “Pământul e 
casa noastră”, ed IX-a- 
Sighişoara, jud.Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1871. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  

Se alocă suma de 20 mii lei, prin 
introducerea unui nou obiectiv 
denumit Concurs naţional de 
dans modern, 
ediţia a VIII-a- Sighişoara, jud. 

Obiectiv de interes local major. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 266 -

publice Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1872. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 900 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Finalizare grădiniţă în localitatea 
Iernut, judeţul Mureş 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1873. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 1.500 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare internat grup şcolar în 
localitatea Iernut, judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1874. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 40 mii lei, prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investiţii denumit Încălzire 
Centrală Şcoala Generală Şaeş 
în localitatea Apold, judeţul 
Mureş. 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv de interes local major. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1875. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 350 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare Şcoala Generală 
Pogăceaua, judeţul Mureş.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1876. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 250 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare Şcoala Generală 
Văleni, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1877. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 1000 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Reabilitare Şcoli Şăulia, judeţul 
Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Obiectiv de interes local major 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
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Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1878. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 50 mii lei, prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investiţii denumit Reparaţii şi 
igienizări la cele 2 Şcoli Generale 
în satul Breaza, judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
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1879. Anexa 3/25/02 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 100 mii lei,  
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Grup sanitar la Şcoala Generală 
cu clasele 5-8 Zau de Cîmpie, 
judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1880. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 3000 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Construcţie grădiniţa Valea  
Sînpetrului, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

 
Obiectiv de interes local major. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
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Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1881. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 400 mii lei, 
prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Extindere Şcoala Generală 
Sînpetru, judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
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1882. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 100 mii lei prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investiţii denumit Introducere apă 
şi canalizare în Şcoala din satul 
Dâmbu, judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1883. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 371 mii lei 
pentru reabilitare şi extindere 
grădiniţă în comuna Răstoliţa, 
Judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
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deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1884. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 2000 mii lei 
pentru reabilitare şi utilităţi pentru 
4 şcoli şi 3 grădiniţe, comuna 
Iclănzel, Judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1885. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 

Se alocă suma de 80 mii lei 
pentru reabilitare grup sanitar 
şcoala generală Ţigmandru, 

Obiectiv de interes local major 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
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Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

localitatea Nadeş, Judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1886. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 206 mii lei 
pentru  reabilitare şcoala 
generală Solovăstru, Judeţul 
Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1887. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 250 mii lei 
pentru construcţia unui grup 
sanitar la şcoala generală de 8 
ani de la Valea Largă, Judeţul 
Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1888. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  

Se alocă suma de 125 mii lei 
pentru construcţia unui grup 
sanitar la şcoala generală Zău de 
Câmpie, Judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
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publice învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1889. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 465 mii lei 
pentru extindere grădiniţă cu 
program normal Şcoala generală 
Ogra, comuna Solovăstru, 
Judeţul Mureş 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1890. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 403 mii lei 
pentru reabilitare şi extindere 
şcoala generală Jabelniţa, 
comuna Solovăstru, Judeţul 
Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1891. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 316 mii lei 
pentru extindere Şcoala 
Generală, Gurghiu, Judeţul 
Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Obiectiv de interes local major 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1892. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 172 mii lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
Şcoala Generală, Cucerdea, 
Judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1893. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 108 mii lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
Şcoala Generală, Şeulia de 
Mureş, comuna Cucerdea, 
Judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1894. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 554 mii lei 
pentru reabilitare internat Şcoala 
Generală Sălcud în oraşul Iernut, 
Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Obiectiv de interes local major. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
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Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1895. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 82 mii lei 
pentru cumpărare imobil 
Grădiniţa Saes, localitatea Apold, 
Judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
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1896. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 173 mii lei 
pentru cumpărare imobil Şcoala 
şi Cămin Cultural Saes, 
localitatea Apold, Judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1897. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 98 mii lei 
pentru cumpărare imobil Şcoala 
şi Grădiniţă Vulcan, localitatea 
Apold, Judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Obiectiv de interes local major 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
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din Camera Deputaţilor şi Senat nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1898. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 9270 mii lei 
pentru construire grădiniţă cu 
program prelungit, localitate 
Sovata, Judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1899. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se alocă suma de 1000 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala 

Obiectiv de interes local major 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
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Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Generală Mărăşeşti, în localitate 
Band, Judeţul Mureş. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1900. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala 
Generală Fanatele 
Madarasului, în localitate Band, 
Judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1901. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala 
Generală Oroiu, în localitate 
Band, Judeţul Mureş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1902. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala 
Generală Petea, în localitate 
Band, Judeţul Mureş. 

Stadiu avansat de degradare si 
necesită reabilitare de urgenţă. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
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unităţile ale administraţiei  
publice 

Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1903. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala 
Generală Valea Mare, în 
localitate Band, Judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Stadiu avansat de degradare si 
necesită reabilitare de urgenţă. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1904. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala 
Generală Valea Rece, în 
localitate Band, Judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Stadiu avansat de degradare si 
necesită reabilitare de urgenţă. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1905. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 315.742 lei 
pentru 
Extindere Şcoală Generală 
Gurghiu, Judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Lucrare începută în 2007 din 
fonduri guvernamentale, 
realizată în proporţie de 70% şi 
sistată din lipsă de finanţare  
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

dispoziţia Guvernului Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1906. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 1.750.000 mii 
lei, prin introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii denumit 
Construcţie Grădiniţa cu program 
prelungit 10 grupe, în Oraşul 
Luduş, jud. Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de interes local major. 
PT existent 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1907. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţile ale administraţiei  
publice 

Se alocă suma de 780 mii lei prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investiţii denumit Reabilitare 
şcoală generală, în localitatea 
Danes, judeţul Mureş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectivul necesită reabilitare 
de urgenţă. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1908. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale  
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 30 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii 
Generale Nicolae Iorga (fosta 
Şcoală Generală nr.31), oraş 
Ploieşti ,  Judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
refacerea gardului instituţiei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Roberta Alma Anastase, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1909. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 20 mii lei 
pentru reabilitarea Grădiniţei 
Sfânta Mina, oraş Ploieşti ,  
Judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Roberta Alma Anastase, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru utilarea 
instituţiei cu uşi termopan 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
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1910. Anexa nr. 3/ 25/ 02 

Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 20 mii lei 
pentru Grădiniţa nr. 39, oraş 
Ploieşti , Judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Roberta Alma Anastase, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
achiziţionarea de mobilier. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1911. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 20 mii lei 
pentru Şcoala Specială nr.2, oraş 
Ploieşti , Judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Roberta Alma Anastase, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
achiziţionarea de mobilier. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1912. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 20 mii lei 
pentru Grădiniţa nr. 40, oraş 
Ploieşti , Judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Roberta Alma Anastase, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru utilarea 
instituţiei cu uşi termopan.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1913. Anexa nr. 3/ 25/ 02 Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea, 
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Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 10 mii lei 
pentru Grădiniţa nr. 50, oraş 
Ploieşti , Judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Roberta Alma Anastase, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

amendamentului pentru 
achiziţionarea de mobilier. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1914. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 10 mii lei 
pentru Grădiniţa nr. 10, oraş 
Ploieşti , Judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Roberta Alma Anastase, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
achiziţionarea de mobilier. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
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din Camera Deputaţilor şi Senat deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1915. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 20 mii lei 
pentru Şcoala Generală nr.2, 
oraş Ploieşti , Judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Roberta Alma Anastase, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
achiziţionarea de mobilier şi 
calculatoare necesare dotării 
laboratorului de informatică. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1916. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
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Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Naţionale cu suma de 30 mii lei 
pentru Şcoala Generală nr.29, 
oraş Ploieşti , Judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Roberta Alma Anastase, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

achiziţionarea de mobilier 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1917. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 30 mii lei 
Şcoala Generală nr.28, oraş 
Ploieşti , Judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Roberta Alma Anastase, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
achiziţionarea mobilierului şi 
materialelor necesare dotării 
laboratorului de chimie.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1918. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 30 mii lei 
pentru Şcoala Generală nr.3, 
oraş Ploieşti , Judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Roberta Alma Anastase, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea 
achiziţionării de mobilier şi a 
aparaturii de supraveghere 
video în sălile de clasă, pentru 
desfăşurarea, în condiţiile 
prevăzute de Lege,  a 
examenelor naţionale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1919. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 10 mii lei 
Grădiniţa nr. 23, oraş Ploieşti , 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
achiziţionarea de mobilier. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
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administraţiei publice Judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Roberta Alma Anastase, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă al Guvernului administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

1920. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale 
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 10 mii lei 
pentru Grădiniţa nr. 21, oraş 
Ploieşti , Judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Roberta Alma Anastase, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
achiziţionarea de mobilier. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1921. Anexa nr. 3/ 25/ 02 
Ministerul Educaţie Naţionale  
Grupa/ Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 30 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii 
Generale Nicolae Iorga (fosta 
Şcoală Generală nr.31), oraş 
Ploieşti , Judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Roberta Alma Anastase, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
refacerea gardului instituţiei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

1922. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma 
de 12.500 mii lei pentru 
finanţarea unor lucrări de 
realizare a unui campus şcolar 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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pe strada Oituz pentru Liceul 
Lenau Timişoara. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă bugetară  la 
dispoziţia Guvernului 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

1923. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune alocarea a 400 mii 
lei pentru reabilitare şcoală 
generală cls 1-8 „Avram Iancu”, 
din loc. Turda, jud. Cluj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare:Bugetul MEN

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1924. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

Se propune alocarea a 400 mii 
lei pentru reabilitarea 
Colegiului „Dr Ion Raţiu”, str. 
Stefan cel Mare nr. 6 Turda, jud. 
Cluj 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare:Bugetul MEN

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1925. Anexa nr. 3/25/, 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea a 400 mii 
lei pentru reabilitarea Colegiului 
Tehnic din Turda, str. Basarabiei, 
nr. 48, jud. Cluj jud Cluj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare:Bugetul MEN 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1926. Anexa 3/25  
Ministerul Educaţiei Naţionale  
 

Se propune alocarea a 350 mii 
lei pentru reabilitare Şcoala 
Cetan, comuna Vlad, judeţul Cluj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare:Bugetul MEN

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1927. Anexa 3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 700 mii 
lei pentru reabilitare grădiniţă 
Sanmarghita, comuna Mica, 
judeţul Cluj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare:Bugetul 
MEN. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1928. Anexa 3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale – 
 

Se propune alocarea a 900 mii 
lei pentru construire şcoala cu 
clasele I-VIII loc. Ţaga, 
comuna Ţaga, judeţul Cluj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare:Bugetul MEN

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
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fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1929. Anexa 3/25 
 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 400 mii 
lei pentru reabilitare şcoala Mica, 
judeţul Cluj  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare:Bugetul 
MEN. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1930. Anexa 3/25/ 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale– 
 

Se propune alocarea a 900 mii 
lei pentru reabilitare şcoală din 
comuna Ţaga, judeţul Cluj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare:Bugetul MEN

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
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redistribuiri.
1931. Anexa 3/25/  

Ministerul 
Educaţiei Naţionale – 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei pentru reabilitare şcoală din 
comuna Ploscoş, judeţul Cluj 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Sursa de finanţare:Bugetul MEN

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1932. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului pentru: 
-Primăria Mihai Viteazu 
“Asociaţia cultural sportiva 
Arieşana Fii Moţilor”,localitatea 
Mihai Viteazu ,jud Cluj 
-Susţinerea activităţii cultural 
sportive 
-Valoare 5mii lei 
-Amenajare bază sportivă în 
Comuna Poieni,jud Cluj 
-valoare 100mii lei 
-Continuarea  lucrărilor la 
Grădiniţa Mihai Viteazu,comuna 
Mihai Viteazu, jud Cluj 
-valoare 10 mii lei 

Sursa de finanţare:Bugetul MEN Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor 
autorităţilor locale sau a 
amenajării bazelor sportive 
care aparţin autorităţilor 
locale 
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-susţinerea activităţii “Centru de 
tineret “Asociaţia Turda Tin”, 
localitatea Turda ,jud Cluj  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1933. Anexa 3/25 
Ministerul Educatei 
Naţionale 
 

Se propune modificarea 
Anexei 3/25 astfel: 
„Guvernul va efectua lucrări 
de reparaţii şi întreţinere 
pentru reabilitarea Colegiului 
National George Coşbuc din 
Cluj-Napoca”. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Lucrările de reabilitare a 
Colegiului Naţional George 
Coşbuc din Cluj-Napoca se 
impun deoarece acest colegiu 
reprezintă unul din centrele 
principale ale judeţului de 
coagulare socială în rândul 
tinerilor. Acestor tineri trebuie 
să li se ofere şansa de a se 
bucura de facilităţi de ordin 
arhitectural şi tehnic şi deci să 
fie şi în acest mod (printre 
altele) impulsionaţi să vină cu 
plăcere la şcoală. De 
asemenea activitatea colegiului 
pune accentul pe două principii 
esenţiale enunţate de Uniunea 
Europeana în domeniul 
educaţiei : formarea continuă, şi 
dobândirea de competenţe 
specifice. Odată intraţi pe piaţa 
muncii, tinerii care au studiat în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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cadrul colegiului, vor fi capabili 
aşadar să aducă plus valoare 
economiei, în domeniile în care 
aceştia vor activa. 
Sursa de finanţare:Bugetul MEN

1934. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
cu suma de 2000 mii lei pentru 
reabilitarea şcolii din comuna 
Căşeiu, judeţul Cluj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare:Bugetul MEN Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

1935. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale  
cu suma de 80 mii lei pentru 
construire grup sanitar la 
grădiniţa din satul Mintiu-Gherlii, 
comuna Mintiu-Gherlii, judeţul 
Cluj  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de finanţare:Bugetul MEN Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

urma să se efectueze 
redistribuiri.

1936. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1000 mii 
lei lei pentru 
finalizare lucrări la sala de sport, 
laboratoare şi săli de clasă ale 
Grupului Şcolar “Someş” 
localitate dej, judeţul Cluj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare:Bugetul MEN Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1937. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 15 mii lei 
pentru 
dotarea laboratoarelor la Colegiul
Naţional “Andrei Mureşanu”, Dej 
judeţul Cluj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare:Bugetul MEN Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
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aceluiaşi minister.  
 
 

1938. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 1.300 
mii lei pentru continuare 
construcţie grădiniţa cu 
program prelungit comuna 
Libling, jud Timiş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
Investiţie nefinalizata realizata 
in proporţie de 50% 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul MEN, cheltuieli pentru 
investiţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1939. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 200 
mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reparaţii la şcoala 
generala nr 19 Timisoara, jud 
Timiş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul MEN, cheltuieli pentru 
investiţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
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 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

redistribuiri. 
 

1940. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 100 
mii lei pentru modernizare 
infrastructura şcolară pentru 
şcoala generala nr. 24Timişoara, 
jud Timiş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul MEN, cheltuieli pentru 
investiţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1941. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 200 
mii lei pentru modernizare 
infrastructura şcolara si dotare 
cu aparatură pentru şcoala 
generală nr 8 Timisoara, jud 
Timiş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul MEN, cheltuieli pentru 
investiţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

1942. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 200 
mii lei pentru modernizare 
infrastructura şcolara si dotare 
cu aparatură Colegiul Naţional 
Banatean Timişoara, jud Timiş 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul MEN, cheltuieli pentru 
investiţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1943. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune alocarea a 200 
mii lei pentru modernizare 
infrastructura şcolara si dotare 
cu aparatură pentru Liceul 
Nicolaus Lenau Timisoara, jud 
Timiş 
Autori  
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
oferirea unor condiţii decente 
pentru activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MEN, cheltuieli pentru investiţii. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.
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1944.  
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

 Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei 
pentru reabilitarea şcolilor în 
localităţile Bichigi şi Jupâneşti, 
localităţi aparţinătoare oraşului 
Făget, judeţul Timiş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale  PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura şcolară este 
neconformă, şcolile sunt 
neautorizate şi cu un grad 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul MEN, cheltuieli pentru 
investiţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1945. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei 
pentru construirea unei grădiniţe 
în localitatea Făget, judeţul 
Timiş. 
Autor :  
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Vechiul sediu al grădiniţei va fi 
retrocedat, există proiectul 
tehnic de execuţie şi terenul 
aferent. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul MEN, cheltuieli pentru 
investiţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  
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1946.  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 600000 mii 
lei pentru   finanţarea unor lucrări 
de 
extindere a unor săli de clasă şi 
laboratoare la Liceul 
Teoretic Traian Vuia din oraşul 
Făget, judeţul Timiş. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Construcţia este nefinalizată, 
există pericol de degradare, 26 
mld. total, executat 20 mld, rest 
6 mld. lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul MEN, cheltuieli pentru 
investiţii. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  
 

1947. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei 
pentru finanţarea unor lucrări de 
reabilitare săli de clasă şi 
internat la Liceul Teoretic 
Traian Vuia din oraşul Făget, 
judeţul Timiş. 
Autori  
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare  ale PDL 

Infrastructura şcolară este 
neconformă, iar sălile de clasă 
şi internatul au un grad avansat 
de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul MEN, cheltuieli pentru 
investiţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
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din Camera Deputaţilor şi Senat altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  
 

1948. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Anexa nr. 3 / 25 /29, pag. 188 
Fişa Obiectivului de Investiţii 
"Extindere Spaţii de 
Învăţământ şi Cercetare 
la Centrul de Documentare, 
Formare Continuă şi Transfer 
Tehnologic din cadrul 
Universităţii "Politehnica" din 
Timişoara 
D. EŞALONAREA VALORII 
RĂMASE DE FINANŢAT, 
SURSELE DE FINANŢARE ŞI 
COSTURILE DE 
FUNCŢIONARE ŞI DE 
ÎNTREŢINERE DUPĂ 
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A 
INVESTIŢIEI 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivaţia amendamentului: 
Universitatea "Politehnica" din 
Timişoara, o instituţie de 
învăţământ superior dintre cele 
mai prestigioase, clasificată 
de MEN în 2011 în 
prima categorie valorică, cu 
peste 14 000 studenţi şi peste 
750 cadre didactice titulare, a 
rămas fără bibliotecă în urma 
retrocedării către Episcopia 
Romano-Catolică a clădirii în 
care aceasta a funcţionat. 
2. Investiţia este în fază relativ 
avansată în urma finanţărilor de 
care a beneficiat în anii 
precedenţi şi ar fi nejudicios să 
nu se ajungă să se beneficieze 
de ea . 
Sursa de finanţare:  
Bugetul MEN, cheltuieli pentru 
investiţii. 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 

1949. Ministerul Se propune suplimentarea Creşterea numărului de locuri în Se propune respingerea, 
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Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 

bugetului Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
pentru Reabilitare Grădiniţa de 
copii din sat Ceauru, com. 
Băleşti, jud. Gorj – 150 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

creşe 
 
Sursa de finanţare : 
Bugetul MEN , cheltuieli pentru 
investiţii. 

întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  
 

1950. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale  
pentru Construire cantină şi 
cămin la Colegiul Comercial 
Virgil 
Madgearu, Tg. Jiu, jud. Gorj – 
2000 mii. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Colegiul Comercial Virgil 
Madgearu nu are cămin şi 
Cantină 
Sursa de finanţare : 
Bugetul MEN , cheltuieli pentru 
investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  
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1951. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
pentru Construire amfiteatru la 
Şcoala generală Constantin 
Săvoiu, Tg. Jiu, jud. Gorj –600 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Şcoala generală Constantin 
Săvoiu nu are amfiteatru 
Sursa de finanţare : 
Bugetul MEN , cheltuieli pentru 
investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1952. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
pentru Construire amfiteatru la 
Colegiul Naţional Ecaterina 
Teodoroiu, Tg. Jiu, jud. Gorj – 
850 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare : 
Bugetul MEN , cheltuieli pentru 
investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1953. Anexa 3/25 – Ministerul Se propune suplimentarea Şcoala menţionată are nevoie Se propune respingerea, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 315 -

Educaţiei Naţionale 
 
 

bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
cu suma de 1294 mii lei pentru 
Reabilitare Şcoala generală 
Leleşti, jud. Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

de reabilitare, iar primăria nu 
are aceste fonduri 
Sursa de finanţare : 
Bugetul MEN , cheltuieli pentru 
investiţii 

întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1954. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
cu suma de 55 mii lei pentru 
reabilitarea unităţii şcolare 
Şcoala 
Valea, Comuna Bolboşi, judeţul 
Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Reabilitarea unităţii şcolare 
Sursa de finanţare : 
Bugetul MEN , cheltuieli pentru 
investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1955. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 

Reabilitare grup sanitar Şcoala 
Valea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Naţionale 
cu suma de 47 mii lei pentru 
reabilitarea grupului sanitar 
Şcoala Valea, Comuna Bolboşi, 
judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare : 
Bugetul MEN , cheltuieli pentru 
investiţii 

este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1956. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
cu suma de 60 mii lei pentru 
reabilitarea Grădiniţei Valea, 
Comuna Bolboşi, judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Reabilitarea grădiniţei 
Sursa de finanţare : 
Bugetul MEN , cheltuieli pentru 
investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1957. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Reabilitarea grădiniţei 
Sursa de finanţare : 
Bugetul MEN , cheltuieli pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
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cu suma de 55 mii lei pentru 
reabilitarea Grădiniţei Bolboşi, 
Comuna Bolboşi, judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

investiţii se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1958. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
cu suma de 70 mii lei pentru 
reabilitarea unităţii şcolare 
Şcoala 
Nicolae Costescu Bolboasa, 
Comuna Bolboşi, judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Reabilitarea unităţii şcolare 
Sursa de finanţare : 
Bugetul MEN , cheltuieli pentru 
investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1959. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
cu suma de 40 mii lei pentru 

Amenajarea magaziei şcolii 
Sursa de finanţare : 
Bugetul MEN , cheltuieli pentru 
investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
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amenajare magazie Şcoala 
Bolboşi, Comuna Bolboşi, judeţul 
Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1960. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
cu suma de 300 mii lei pentru 
reabilitarea bazelor sportive 
Cărbeşti şi Urecheşti, Comuna 
Drăguţeşti, judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Lucrare de reparaţii în curs de 
execuţie 
Sursa de finanţare : 
Bugetul MEN , cheltuieli pentru 
investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1961. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale 
cu suma de 1294 mii lei pentru 
reabilitarea Şcolii Generale 

Modernizarea Şcolii Generale 
Leleşti 
Sursa de finanţare : 
Bugetul MEN , cheltuieli pentru 
investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
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Leleşti, Comuna Leleşti, judeţul 
Gorj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1962. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 10 mii lei 
pentru Grădiniţa nr.70, Str. 
Lucreţiu Pătrăşcanu nr.3, sector 
3, Bucureşti  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din camera Deputaţilor şi Senat  

Necesar construire scenă şi 
dotare echipament birotică. 
Sursa de finanţare: bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1963. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei, 
Liceul Teoretic Alexandru Ioan 
Cuza, Aleea Barajul Dunării nr. 5, 
sector 3, Bucureşti 
Autori: Comisia pentru 

Achiziţionare detector fum şi 
necesar mobilier. 
Sursa de finanţare: bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din camera Deputaţilor şi Senat 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1964. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Construire grădiniţa cu program 
normal, comuna Bunesti, judeţul 
Valcea 700.000 lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Lucrări începute şi nefinalizate 
Sursa de finanţare: 
Bugetul MEN cheltuieli pentru 
investiţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1965. Anexa 3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru obiectivul “Reabilitare 
Şcoala cu cls. I-VIII 
Bumbuieşti”, comuna 
Boişoara, judeţul Vâlcea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea activităţii unităţilor
de cultură .  
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a 
cheltuielilor cu bunurile si 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

prezentată concret sursa de 
finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

1966. Anexa 3/25/02  
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru obiectivul Continuare 
lucrări de construcţie grădiniţa 
Mihăeşti, comuna Mihăeşti, 
judeţul Vâlcea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
lucrarea este executată în 
proporţie de 95%) 
Sursa de finanţare : Diminuarea 
cu 50% a 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este 
prezentată concret sursa de 
finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

1967. Anexa 3/25/02  
 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru obiectivul „Continuare 
lucrări de reabilitare la Şcoala 
cu cls. I-VIII Stăneşti”, comuna 
Stăneşti, judeţul Vâlcea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare in spaţiul rural 
Sursa  de finanţare:Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1968. Anexa 3/25/02  
 Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 50 mii lei 
pentru obiectivul Lucrări de 
reabilitare la Şcoala Păuşeşti, 
comuna Păuşeşti, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii. 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare in spaţiul rural 
Sursa de finanţare : Diminuarea 
cu 50% a 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este 
prezentată concret sursa de 
finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

1969. Anexa 3/25/02  
 Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 2.100. mii 
lei pentru obiectivul Sală de 
sport şcolară, com.Ioneşti, sat 
Ioneşti. judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
Îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare in spaţiul rural 
Sursa de finanţare : Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu 
bunurile si serviciile ale 
ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este 
prezentată concret sursa de 
finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
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permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

1970. Anexa 3/25/02  
 Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul Modernizare 
Şcoală Romaneşti, com. 
Roşiile judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sursa de finanţare : Diminuarea 
cu 50% a 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este 
prezentată concret sursa de 
finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

1971. Anexa 3/25/02  
 Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 2000 mii lei 
pentru obiectivul Reabilitare 
Grup Şcolar Constantin 
Brâncoveanu, oraş Horezu 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare in spaţiul rural 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe 
anul2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este 
prezentată concret sursa de 
finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
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1972. Anexa 3/25/02 –  
Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 2832, 290 
mii lei pentru obiectivul 
Demolare şi reconstruire 
Şcoala generală cu cls. I – VIII 
Predeşti, com. N.Bălcescu 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare in spaţiul rural 
Sursa de finanţare : Diminuarea 
cu 50% a 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este 
prezentată concret sursa de 
finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

1973. Anexa 3/25/02  
 Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 30 mii lei 
pentru obiectivul Construire 
garaj Şcoala cu cls. I-VIII 
Pesceana, com.Pesceana 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare in spaţiul rural Sursa de 
finanţare: Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este 
prezentată concret sursa de 
finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

1974. Anexa 3/25/02 –  
Ministerul 
Educaţiei Naţionale  

Se alocă suma de 150 mii lei 
pentru obiectivul Reabilitare 
Şcoala cu cls. I-VIII Perişani, 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

com. Perişani judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

şcolare in spaţiul rural 
Sursa de finanţare : Diminuarea 
cu 50% a 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este 
prezentată concret sursa de 
finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

1975. Anexa 3/25/02  
 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 7000 mii lei 
pentru obiectivul Reabilitare 
Şc.Generală sat Peteşti, com. 
Sălătrucel judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare in spaţiul rural 
Sursa de finanţare : Diminuarea 
cu 50% a 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este 
prezentată concret sursa de 
finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

1976. Anexa 3/25/02  
 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 900 mii lei 
pentru obiectivul construcţie 
grădiniţă copii, com.Mitrofani 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare in spaţiul rural 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

nu este prezentată concret 
sursa de finanţare. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de 
credite au fost astfel 
dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

1977. Anexa 3/25/02  
 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 45 mii lei 
pentru obiectivul reabilitare 
Şcoala Cocorul, com. Galicea 
judeţul Vâlcea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare in spaţiul rural 
Sursa de finanţare  : 
Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea 
nu este prezentată concret 
sursa de finanţare. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de 
credite au fost astfel 
dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

1978. Anexa 3/25/02 -- Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru obiectivul, pentru 
finanţarea obiectivului 
construire grădiniţă în satul 
Govora Sat Comuna Mihăeşti 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1979. Anexa 3/25/02 -- Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 1600 mii lei 
pentru obiectivul Finalizare 
lucrări de mansardare şi 
reabilitare construcţie Şcoala 
cu clasele I-VIII nr.4 din 
Râmnicu Vâlcea judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrările au demarat în august 
2008 dar au fost sistate în 
2009din lipsă de fonduri. Este 
una din cele mai vechi şcoli din 
Râmnicu Vâlcea, aici învăţând 
832 de elevi in 18 clase. Nu 
există cabinet medical, iar 
grupurile sanitare sunt 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 
insuficiente 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1980. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru obiectivul Lucrări de 
extindere construcţie sală de 
sport la Şcoala cu clasele I-VIII 
nr.4 din Râmnicu Vâlcea 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Această şcoală este singura 
unitate de învăţământ din 
Râmnicu Vâlcea care nu 
beneficiază de o sală de sport 
pentru elevi. Conducerea şcolii 
a amenajat din fonduri proprii o 
clasă care să funcţioneze ca 
sală de sport, care este 
neîncăpătoare pentru clasele cu 
elevi numeroşi 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1981. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 220 mii lei 
pentru obiectivul Cofinanţare 
grădiniţa Balota,comuna 
Racovita,judeţul Valcea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1982. Anexa 3/25/02 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 200 mii lei Se 
alocă suma de Reabilitare şcoala 
cu clasele I-IV Bradu- 
Clocotici,comuna Racovita 
judeţul Vâlcea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
 

fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1983. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei public 

Se alocă suma de 550 mii lei 
Se alocă suma de, construire 
grădiniţă în sat Buleta l Comuna 
Mihăeşti judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Fosta clădire este degradată în 
proporţie de 90%, iar preşcolarii 
sunt nevoiţi să înveţe într-o sală 
de curs pusă la dispoziţie de 
conducerea şcolii 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

1984. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale  cu suma de 220 mii lei 
pentru reabilitare şcoală cu 
clasele V-VIII Bodeşti, comuna 
Bărbăteşti, 
judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  
 

1985.  
Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Educaţiei Naţionale cu suma de 
700 mii lei pentru reabilitare 
şcoală cu clasele I-VIII Bărbăteşti 
, comuna Bărbăteşti, judeţul 
Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1986. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de 18 mii lei 
pentru 
reabilitare Şcoala Modoia, 
comuna Cernişoara, judeţul 
Vâlcea.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Lucrări începute şi nefinalizate 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1987.  
Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale si cu suma de 50 mii 
lei pentru reabilitare Şcoala 
Groşi, comuna Cernişoara, 
judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări începute şi nefinalizate 
Sursa de  finanţare  Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1988.  
Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
cu suma de 4 mii lei pentru 
reabilitare Şcoala Obârşia, 
comuna Cernişoara, judeţul 
Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Lucrări începute şi nefinalizate 
Sursa de  finanţare  : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
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Camera Deputaţilor şi Senat altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1989. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de 500 mii lei 
pentru reabilitare şcoală cu 
clasele I-VIII Frânceşti , comuna 
Frânceşti, 
judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări începute şi nefinalizate 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1990. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de 400 mii lei 
pentru reabilitare şcoală cu 
clasele I-IV Surupatele, comuna 
Frânceşti, 
judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări începute şi nefinalizate 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
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indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1991.  
Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1000 mii 
lei pentru reabilitare şi extindere 
Şcoala cu clasele I-VIII Costeşti 
şi 
amenajarea grupurilor sanitare, 
comuna Costeşti, judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări începute şi nefinalizate 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1992. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100 mii lei 
pentru reabilitare şcoală cu 
clasele I-IV Milostea , comuna 
Slătioara, judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări începute şi nefinalizate 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
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aceluiaşi minister.  
1993. Anexa nr.3/25 

Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de 170 mii lei 
pentru reabilitare şcoală cu 
clasele I-VIII Stoeneşti , comuna 
Stoeneşti, judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări începute şi nefinalizate 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1994. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de 500 mii lei 
pentru reabilitare şcoală cu 
clasele I-VIII Foleştii de Sus , 
comuna Tomşani judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări începute şi nefinalizate 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  
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1995. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de 170 mii lei 
pentru reabilitare şcoală cu 
clasele I-IV Bogdăneşti , comuna 
Tomşani, judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări începute şi nefinalizate 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1996. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100 mii lei 
pentru reabilitare Grădiniţa 
Tomşani, comuna Tomşani, 
judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări începute şi nefinalizate 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1997. Anexa nr.3/25 Se propune suplimentarea Lucrări începute şi nefinalizate Se propune respingerea, 
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Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100 mii lei 
pentru reabilitare Grădiniţa 
Foleştii de 
Sus, comuna Tomşani, judeţul 
Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1998. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de 500 mii lei 
pentru reabilitare Şcoală Pietrarii 
de Sus, comuna Pietrari, judeţul 
Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări începute şi nefinalizate 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

1999. Anexa nr.3/25 
Ministerul 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 

Lucrări începute şi nefinalizate 
Sursa de finanţare : Bugetul 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
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Educaţiei Naţionale Naţionale cu suma de 400 mii lei 
pentru reabilitare grădiniţă 
Amărăşti, 
comuna Amărăşti, judeţul 
Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

MEN cheltuieli pentru investiţii este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

2000. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoală I-IV, 
comuna 
Creţeni judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări începute şi nefinalizate 
Sursa de finanţare : Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

2001.  
Anexa nr.3/25 
Ministerul 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de e 300 mii 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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Educaţiei Naţionale 
 

lei pentru reparaţii şi extindere 
grădiniţa 
comuna Făureşti, judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2002. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de  300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoală I-IV, 
comuna Făureşti, judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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2003. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoală I-VIII, 
comuna Făureşti, judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2004. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de 400 mii lei 
pentru reparaţii capitale şcoala 
cu clasele I- VIII Dozeşti, comuna 
Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2005. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de 400 mii lei 
pentru reabilitare şcoală cu 
clasele I-VIII Mologeşti , comuna 
Laloşu, judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2006. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma de 650 mii lei 
pentru reparaţii capitale şcoala 
cu clasele I-VIII Prundeni, 
comuna 
Prundeni, judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2007. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Educaţiei Naţionale cu suma de 
350 mii lei pentru 
reparaţii capitale şcoala cu 
clasele I-VIII Scundu, comuna 
Scundu, judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2008. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Educaţiei Naţionale cu suma de 
350 mii lei pentru 
reparaţii capitale şcoala cu 
clasele I-VIII Avrămeşti, comuna 
Scundu, judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2009. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Educaţiei Naţionale cu suma de 
350 mii lei pentru 
reparaţii capitale şcoala cu 
clasele I-VIII Bătăşani, comuna 
Valea Mare, judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2010. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Educaţiei Naţionale cu suma de 
400 mii lei pentru 
Reabilitare grădiniţă Voiceşti, 
judeţul Vâlcea. 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2011. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Educaţiei Naţionale cu suma de 
100 mii lei pentru 
reabilitare grădiniţă Otetelişu, 
oraşul Bălceşti, judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2012. Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Educaţiei Naţionale cu suma de 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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100 mii lei pentru 
reabilitare şcoală cu clasele I-IV 
Beneşti, oraşul Bălceşti, judeţul 
Vâlcea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2013.  
Anexa nr.3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Educaţiei Naţionale cu suma de 
400 mii lei pentru 
reabilitare Şcoală Goruneşti, oraş 
Bălceşti, judeţul Vâlcea. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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2014. Anexa 3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
cu suma de 800 mii lei pentru 
achiziţionare microbuze pentru 
şcolile din comuna Buneşti, 
judeţul Vâlcea, (1 buc.). 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2015.  
 
Anexa 3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
cu suma de 800 mii lei pentru 
achiziţionare microbuze pentru 
şcolile din comuna Tomşani, 
judeţul Vâlcea, (1 buc.). 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2016.  
Anexa 3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
cu suma de 800 mii lei pentru 
achiziţionare microbuze pentru 
şcolile din comuna Măldăreşti, 
judeţul Vâlcea, (1 buc.). 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2017.  
Anexa 3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
cu suma de 800 mii lei pentru 
achiziţionare microbuze pentru 
şcolile din comuna Frânceşti, 
judeţul Vâlcea, (1 buc.). 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2018. Anexa 3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
cu suma de 800 mii lei pentru 
achiziţionare microbuze pentru 
şcolile din comuna Stroiesti, 
judeţul Vâlcea, (1 buc.) 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2019. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Construire grădiniţa cu program 
normal, comuna Bunesti, judeţul 
Valcea 700.000 lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Lucrări începute şi nefinalizate 
Sursa de finanţare: 
Bugetul MEN cheltuieli pentru 
investiţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
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Camera Deputaţilor şi Senat  finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

2020. Anexa 3/25 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru obiectivul “Reabilitare 
Şcoala cu cls. I-VIII 
Bumbuieşti”, comuna 
Boişoara, judeţul Vâlcea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea activităţii unităţilor
de cultură .  
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea 
nu este prezentată concret 
sursa de finanţare. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de 
credite au fost astfel 
dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

2021. Anexa 3/25/02  
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru obiectivul Continuare 
lucrări de construcţie grădiniţa 
Mihăeşti, comuna Mihăeşti, 
judeţul Vâlcea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Continuare obiectiv de investiţii 
lucrarea este executată în 
proporţie de 95%) 
Sursa de finanţare : Diminuarea 
cu 50% a 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu este 
prezentată concret sursa de 
finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
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Camera Deputaţilor şi Senat astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

2022. Anexa 3/25/02  
 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru obiectivul „Continuare 
lucrări de reabilitare la Şcoala 
cu cls. I-VIII Stăneşti”, comuna 
Stăneşti, judeţul Vâlcea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare in spaţiul rural 
Sursa  de finanţare:Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

2023. Anexa 3/25/02  
 Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 50 mii lei 
pentru obiectivul Lucrări de 
reabilitare la Şcoala Păuşeşti, 
comuna Păuşeşti, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii. 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare in spaţiul rural 
Sursa de finanţare : Diminuarea 
cu 50% a 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea 
nu este prezentată concret 
sursa de finanţare. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de 
credite au fost astfel 
dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
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activităţilor specifice. 
 

2024. Anexa 3/25/02  
 Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 2.100. mii lei 
pentru obiectivul Sală de 
sport şcolară, com. Ioneşti, sat 
Ioneşti. judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
Îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare in spaţiul rural 
Sursa de finanţare : Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu 
bunurile si serviciile ale 
ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea 
nu este prezentată concret 
sursa de finanţare. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de 
credite au fost astfel 
dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

2025. Anexa 3/25/02  
 Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul Modernizare 
Şcoală Romaneşti, com. Roşiile 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sursa de finanţare : Diminuarea 
cu 50% a 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea 
nu este prezentată concret 
sursa de finanţare. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de 
credite au fost astfel 
dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

2026. Anexa 3/25/02  Se alocă suma de 2000 mii lei Obiectiv nou de investiţii Se propune respingerea, 
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 Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

pentru obiectivul Reabilitare 
Grup Şcolar Constantin 
Brâncoveanu, oraş Horezu 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare in spaţiul rural 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe 
anul2013 

întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea 
nu este prezentată concret 
sursa de finanţare. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de 
credite au fost astfel 
dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

2027. Anexa 3/25/02 –  
Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se alocă suma de 2832, 290 
mii lei pentru obiectivul 
Demolare şi reconstruire 
Şcoala generală cu cls. I – VIII 
Predeşti, com. N.Bălcescu 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare in spaţiul rural 
Sursa de finanţare : Diminuarea 
cu 50% a 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea 
nu este prezentată concret 
sursa de finanţare. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de 
credite au fost astfel 
dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

2028. Anexa 3/25/02  
 Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Transferuri între unităţi ale 

Se alocă suma de 30 mii lei 
pentru obiectivul Construire 
garaj Şcoala cu cls. I-VIII 
Pesceana, com.Pesceana 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare in spaţiul rural Sursa de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
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administraţiei publice  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţare: Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe anul 
2013 

de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea 
nu este prezentată concret 
sursa de finanţare. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de 
credite au fost astfel 
dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

2029. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MEN cu suma de 
4.300.000 lei  pentru finalizarea 
construcţiei corpului nou de 
clădire a Liceului Tehnologic 
Capitan Nicolae Plesoianu, 
Râmnicu Vâlcea, judeţ Vâlcea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si 
SenatGrupurile Parlamentare ale 
PDL din  Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Lucrare începută şi nefinalizată. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  
 

2030. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale  

 Se propune suplimentarea 
bugetului MEN cu suma de -
100000 mii lei pentru reabilitarea 
Scolii Generale”Nicolae Iorga, 
loc. Grindu, jud. Tulcea 

Obiectiv aflat in stadiu avansat 
de degradare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Gudu Vasile  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat. 

fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

2031. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului MEN cu suma de -
100000 mii lei pentru reabilitarea 
Scolii Generale”Nicolae Iorga, 
loc. Stejaru , jud. Tulcea 
-Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv aflat in stadiu avansat 
de degradare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

2032. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului MEN cu suma de -
100000 mii lei pentru reabilitarea 
Scolii Generale Hamcearca, loc. 
Hamcearca , jud. Tulcea 
-Autori: Comisia pentru 

Obiectiv aflat in stadiu avansat 
de degradare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

2033. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

 Se propune suplimentarea 
bugetului MEN cu suma de -
762000 mii lei pentru  
Reabilitarea si modernizarea 
Grădiniţei nr.4 , Măcin, jud. 
Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv aflat in stadiu avansat 
de degradare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

2034. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului MEN cu suma de -
500.000 mii lei pentru  
reabilitarea si modernizarea 
Grădiniţei nr.3 , Măcin, jud. 
Tulcea 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv aflat in stadiu avansat 
de degradare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

2035. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

 Se propune suplimentarea 
bugetului MEN cu suma de -
500.00 mii lei pentru  lucrări 
acoperiş si săli de clasa, Şcoala 
primara Nalbant,,,jud. Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Obiectiv aflat in stadiu avansat 
de degradare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

2036. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului MEN cu suma de -
1.458.808 lei Reabilitarea şcoala 
clasele I-VIII,corp B 
Luncavita,jud. Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Obiectiv aflat in stadiu avansat 
de degradare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

2037. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului MEN cu suma de  
1.171.450 lei Construire Sala de 
Sport pentru elevii Scolii de Arta 
si Meserii”Simion Leonescu, loc 
Luncaviţa ,jud. Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Obiectiv aflat in stadiu avansat 
de degradare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

2038. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului MEN cu suma de  
480.760 lei pentru înfiinţare, 
construire Afterschool in 
com.Luncavita, jud. Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Obiectiv aflat in stadiu avansat 
de degradare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

2039. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului MEN cu suma de  
1221 mii lei  pentru modernizare 
Grădiniţa Sarichioi, loc. Sarichioi, 
jud. Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Obiectiv aflat in stadiu avansat 
de degradare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MEN cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  

2040. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se solicita suma de 932 mii lei 
necesara Primăriei Brasov pentru 
finalizarea lucrărilor de reparaţii 
capitale la Colegiul Tehnic Iosif 
Silimon din Municipiul Brasov  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Se impune finalizarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerului 
Învăţământului deoarece 
Primăria Brasov nu dispune de 
resursele financiare necesare. 
In anul 2012 in urma rectificării 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat şi nu se 
precizează sursa de 
finanţare. De asemenea, 
potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, 
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din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuieli investiţionale 
aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat se poate realiza pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 

2041. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se solicita suma de 1339 mii lei 
necesara Primăriei Brasov pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţii 
la Campusul Şcolar Astra din 
Municipiul Brasov  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune finalizarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerului 
Învăţământului deoarece 
Primăria Brasov nu dispune de 
resursele financiare necesare. 
In anul 2012 in urma rectificării 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat şi nu se 
precizează sursa de 
finanţare. De asemenea, 
potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuieli investiţionale 
aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat se poate realiza pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 

2042. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se solicita suma de 932 mii lei 
necesara Primăriei Brasov pentru 
finalizarea lucrărilor de reparaţii 
capitale la Colegiul Naţional Dr. 
Ioan Mesota din Municipiul 
Brasov. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Se impune finalizarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerului 
Învăţământului deoarece 
Primăria Brasov nu dispune de 
resursele financiare necesare. 
In anul 2012 in urma rectificării 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat şi nu se 
precizează sursa de 
finanţare. De asemenea, 
potrivit Legii educaţiei 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

naţionale nr.1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuieli investiţionale 
aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat se poate realiza pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 

2043. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se solicita suma de 2.500 mii lei 
necesara Primăriei Brasov pentru 
mansardarea Liceului de Arta din 
Municipiul Brasov  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune finalizarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerului 
Învăţământului deoarece 
Primăria Brasov nu dispune de 
resursele financiare necesare. 
In anul 2012 in urma rectificării 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat şi nu se 
precizează sursa de 
finanţare. De asemenea, 
potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuieli investiţionale 
aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat se poate realiza pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 

2044. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se solicita suma de 400 mii lei 
necesara Primăriei Brasov pentru 
lucrǎrile de reabilitare a Colegiul 
Naţional Andrei Bȃrseanu din 
Municipiul Brasov. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Se impune finalizarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerului 
Învăţământului deoarece 
Primăria Brasov nu dispune de 
resursele financiare necesare. 
In anul 2012 in urma rectificării 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat şi nu se 
precizează sursa de 
finanţare. De asemenea, 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuieli investiţionale 
aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat se poate realiza pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 

2045. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se solicita suma de 400 mii lei 
necesara Primăriei Brasov pentru 
lucrǎrile de reabilitare a Colegiul 
Naţional Andrei Saguna din 
Municipiul Brasov. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune finalizarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerului 
Învăţământului deoarece 
Primăria Brasov nu dispune de 
resursele financiare necesare. 
In anul 2012 in urma rectificării 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat şi nu se 
precizează sursa de 
finanţare. De asemenea, 
potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuieli investiţionale 
aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat se poate realiza pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 

2046. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se solicita suma de 400 mii lei 
necesara Primăriei Brasov pentru 
reabilitarea Scolii Generale 14 
din Municipiul Brasov. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Se impune finalizarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerului 
Învăţământului deoarece 
Primăria Brasov nu dispune de 
resursele financiare necesare. 
In anul 2012 in urma rectificării 
bugetare sursele au fost 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat şi nu se 
precizează sursa de 
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sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

diminuate semnificativ. finanţare. De asemenea, 
potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuieli investiţionale 
aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat se poate realiza pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 

2047. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se solicita suma de 3.600 mii lei 
necesara Primăriei Oraşului 
Rupea pentru finalizarea 
lucrărilor la Şcoala Generala nr.1 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune finalizarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerului 
Învăţământului deoarece 
Primăria Brasov nu dispune de 
resursele financiare necesare. 
In anul 2012 in urma rectificării 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat şi nu se 
precizează sursa de 
finanţare. De asemenea, 
potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuieli investiţionale 
aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat se poate realiza pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 

2048. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se solicita suma de 3000 mii lei 
necesara Primăriei Oraşului 
Rupea pentru finalizarea 
lucrărilor la Şcoala de Arte si 
Meserii. 
 

Se impune finalizarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerului 
Învăţământului deoarece 
Primăria Brasov nu dispune de 
resursele financiare necesare. 
In anul 2012 in urma rectificării 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat şi nu se 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat  
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

precizează sursa de 
finanţare. De asemenea, 
potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuieli investiţionale 
aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat se poate realiza pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 

2049. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se solicita suma de 300 mii lei 
necesara Primăriei Comunei 
Tǎrlungeni pentru finalizarea 
lucrărilor la Şcoala Generala din 
Purcareni. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune finalizarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerului 
Învăţământului deoarece 
Primăria Brasov nu dispune de 
resursele financiare necesare. 
In anul 2012 in urma rectificării 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat şi nu se 
precizează sursa de 
finanţare. De asemenea, 
potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuieli investiţionale 
aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat se poate realiza pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 

2050. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se solicita suma de 932 mii lei 
necesara Primăriei Brasov pentru 
finalizarea lucrărilor de reparaţii 
capitale la Colegiul Tehnic Iosif 
Silimon din Municipiul Brasov  

Se impune finalizarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerului 
Învăţământului deoarece 
Primăria Brasov nu dispune de 
resursele financiare necesare. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

In anul 2012 in urma rectificării 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

fie suplimentat şi nu se 
precizează sursa de 
finanţare. De asemenea, 
potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuieli investiţionale 
aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat se poate realiza pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 

2051. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se solicita suma de 1339 mii lei 
necesara Primăriei Brasov pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţii 
la Campusul Şcolar Astra din 
Municipiul Brasov  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se impune finalizarea acestor 
lucrări din bugetul Ministerului 
Învăţământului deoarece 
Primăria Brasov nu dispune de 
resursele financiare necesare. 
In anul 2012 in urma rectificării 
bugetare sursele au fost 
diminuate semnificativ. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat şi nu se 
precizează sursa de 
finanţare. De asemenea, 
potrivit Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuieli investiţionale 
aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat se poate realiza pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 

2052. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru înlocuire învelitoare 
şcoala Gimnazială Măgurele , 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
acoperişul şcolii se află intr-o 
stare avansată de deteriorare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se capitolul  de 
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administraţiei publice comuna Măgurele, 
 Jud. Prahova cu suma 
de 150 mii lei    
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Gunia Dragoş Ionel, deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

datorită vechimii. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat . De altfel, din 
amendament reiese că se 
propune alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Naţionale a unor sume pentru 
primării pentru care nu există 
baza legală în acest sens.  
 În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere în ceea ce 
priveşte bugetul Ministerului 
Educaţiei, Naţionale 
trimiterea este neclară 
 

2053. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru izolaţie termică Grădiniţa 
Coada Malului, comuna 
Măgurele, 
 Jud. Prahova cu suma 
de 100 mii lei    
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Gunia Dragoş Ionel, deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reducerea cheltuielilor la 
energia termică. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se capitolul  de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat . De altfel, din 
amendament reiese că se 
propune alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Naţionale a unor sume pentru 
primării pentru care nu există 
baza legală în acest sens.  
 În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere în ceea ce 
priveşte bugetul Ministerului 
Educaţiei, Naţionale 
trimiterea este neclară 
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2054. Anexa 3/25/02 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru obiectivul Extindere pe 
verticală Gradiniţa Zamfira , 
Comuna Lipăneşti, Jud. Prahova 
cu suma 
de 500 mii lei    
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Gunia Dragoş Ionel, deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Clădirea necesită reabilitare 
precum şi crearea unei săli de 
clasă pentru copiii care acum 
învaţă după-amiază din lipsă de 
spaţiu liber dimineaţa. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se capitolul  de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat . De altfel, din 
amendament reiese că se 
propune alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Naţionale a unor sume pentru 
primării pentru care nu există 
baza legală în acest sens.  
 În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere în ceea ce 
priveşte bugetul Ministerului 
Educaţiei, Naţionale 
trimiterea este neclară 
 

2055. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru obiectivul Realizare 
grădiniţă cu program prelungit , 
Comuna Lipăneşti, Jud. Prahova 
cu suma 
de 1500 mii lei    
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Gunia Dragoş Ionel,  

Copiii de grădiniţă din această 
localitate au nevoie de îngrijire 
până după prânz datorită 
programului de lucru al 
părinţilor, respectiv orele 16:00. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se capitolul  de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat . De altfel, din 
amendament reiese că se 
propune alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Naţionale a unor sume pentru 
primării pentru care nu există 
baza legală în acest sens.  
 În ceea ce priveşte sursa de 
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deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere în ceea ce 
priveşte bugetul Ministerului 
Educaţiei, Naţionale 
trimiterea este neclară 
 

2056. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 7000 mii Lei pentru 
reabilitarea Bazei sportive din 
comuna Ileanda, judeţul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL 
Bode Lucian Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Inexistenţa unei baze sportive în 
această localitate împiedică 
organizarea de competiţii 
locale,concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi 
organizarea unor evenimente 
de altă natură. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor de 
construcţie a bazelor sportive 
care aparţin autorităţilor 
locale.  De asemenea nu 
este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

2057. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii Lei pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
- Lucrări de modernizare 
Şcoala generală sat Biusa, Jud 
Sălaj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatea 
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea acesteia. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea 
nu este prezentată concret 
sursa de finanţare. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de 
credite au fost astfel 
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Deputat PDL 
Bode Lucian Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

2058. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 50 mii Lei pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
- Lucrări reabilitare şcoala 
generală din comuna Dragu, 
judeţul Sălaj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL 
Bode Lucian Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatea 
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea acesteia. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea 
nu este prezentată concret 
sursa de finanţare. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de 
credite au fost astfel 
dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

2059. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 60 mii Lei pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
- Realizare instalaţie încălzire 
pentru şcoala din satul 
Voivodeni, comuna Dragu, 
judeţul Sălaj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatea 
de învăţământ menţionată se 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea 
nu este prezentată concret 
sursa de finanţare. Precizăm 
că bugetele celorlalţi 
ordonatori principali de 
credite au fost astfel 
dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

2060. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

In comuna Plopis  , Judet Salaj 
Propun alocarea sumei de 500  
mii Lei pentru finalizarea unui 
asfterschool in Iaz; 
 Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL 
Bode Lucian Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara  pentru 
finalizarea unui asfterschool in 
Iaz 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 
 

 
Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister 

2061. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

In comuna Sig , Judet Salaj 
Propun alocarea sumei de 4000 
mii Lei pentru continuarea 
lucrărilor la campusul şcolar. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara  pentru 
continuarea lucrărilor la 
campusul şcolar. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 
 

 
Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
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altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister 

2062. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 750.000 lei 
pentru reabilitarea Şcolii 
Generale Gara Banca, Comuna 
Banca, Judeţul Vaslui  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Sergiu Vizitiu  
Senator: Marian Dan Mihai 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere numărul mare de elevi 
care învaţă la această şcoală 
(350 de elevi). 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2063. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 300.000 lei 
pentru reabilitarea Şcolii Primare 
1 Decembrie, Comuna Banca, 
Judeţul Vaslui  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Sergiu Vizitiu  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare a structurii de 
rezistenţă. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Senator: Marian Dan Mihai 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2064. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu suma de 1.050.000 
lei pentru reabilitarea Grădiniţei 
Banca Sat,  Comuna Banca, 
Judeţul Vaslui  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Sergiu Vizitiu  
Senator: Marian Dan Mihai 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei grădiniţe, 
având în vedere stadiul avansat 
de degradare a structurii de 
rezistenţă. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2065. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu suma de 20.000 lei 
pentru alimentarea cu energie 
electrica a Centrului de zi pentru 
copii  
Satul Gara Banca   
Comuna Banca  
Judeţul Vaslui 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
alimentare cu energie electrica 
a Centrului de zi pentru copii 
având în vedere  nevoia urgentă 
de energie  electrică pentru 
deschiderea Centrului de zi 
pentru copii din satul Gara 
Banca, comuna Banca, judeţul 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Sergiu Vizitiu  
Senator: Marian Dan Mihai 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Vaslui. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2066. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 100.000 lei 
pentru terminarea construcţiei 
Gradiniţei de copii din satul 
Tătărăni, comuna Tătărăni, 
judeţul Vaslui, proiect finanţat 
prin MECTS 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Sergiu Vizitiu  
Senator: Marian Dan Mihai 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
terminarea construcţiei acestei 
grădiniţe, având în vedere faptul 
că lucrarea este finalizată în 
procent de 90%. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2067. Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale,  cu suma de 
3.383.609,28 lei pentru 
executarea lucrărilor de 
construire Şcoala cu clasele I-VIII 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
executarea lucrărilor de 
construire a acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare a structurii de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
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sat Şuletea, Comuna Şuletea, 
Judeţul Vaslui, din care 
3.261.090,28 lei fonduri MECI şi 
122.519,00 lei fonduri locale. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Sergiu Vizitiu  
Senator: Marian Dan Mihai 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

rezistenţă. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2068. Anexa3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finanţarea proiectului 
privind asigurarea securităţii 
cibernetice prin instalarea de 
filtre - servere de tip I si de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail si internet ) 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 

Acest proiect va permite 
identificarea si protejarea 
atacurilor maliţioase si furturilor 
de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Educaţiei Naţionale 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte creşterea deficitului 
bugetar, aceasta nu poate fi 
acceptată, întrucât contravine 
Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
 

2069. Anexa3/21 
Ministerul Tineretului si 
Sportului 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finanţarea proiectului 
privind asigurarea securităţii 
cibernetice prin instalarea de 

Acest proiect va permite 
identificarea si protejarea 
atacurilor maliţioase si furturilor 
de date din sistemele 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
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filtre - servere de tip I si de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail si internet ) 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 

informatice ale Ministerului 
Tineretului si Sportului  
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte creşterea deficitului 
bugetar, aceasta nu poate fi 
acceptată, întrucât contravine 
Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
 

2070. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul 
Constanţa  pentru modernizare 
Şcoala Generala Nisipari, Sat 
Nisipari, Comuna Castelu, 
Judeţul Constanta cu suma de 
100 mii lei    
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
clădirea necesită reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  
 
 

2071. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul 
Constanţa, pentru reabilitare 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
acoperişul şcolii se află intr-o 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

acoperiş Gradinita, Com. 
Castelu, Judeţul Constanta cu 
suma de 100 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

stare avansată de deteriorare 
datorită vechimii. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei – 
Cheltuieli pentru investiţii 

se precizează capitolul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  
 
 

2072. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Grupa/Titlul51,TitlulVI- 
transferuri intre unitati ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  lucrări la Grădiniţa Albeşti 
în Comuna Albeşti de Muscel, 
Jud. Argeş, cu suma 
de 100 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor (proiect 
aflat în derulare, început în anul 
2009). 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicata o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.  
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2073. Legea bugetului de stat pe anul 
2013 
Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa 3/25/02 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Nationale cu suma de 7 500 000 
lei pentru finalizarea investiţiei la 
Universitatea de Arte `George 
Enescu` din Iasi,  Iaşi  
 
 
Senator Mihaela Popa, PNL 

Se solicită admiterea acestui 
amendament pentru finalizarea 
lucrarilor tronsonului III al 
Filarmonicii Iasi. Lucrarile 
pentru reabilitare si reparatiile 
capitale au fost demarate in 
urma cu 18 ani, insa fondurile 
au fost alocate cu intreruperi, 
astfel ca nici pana astazi nu s-a 
reusit finalizarea acestora.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2074. Legea bugetului de stat pe anul 
2013 
Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa 3/25/02 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Nationale  cu suma de 1 000 000 
lei pentru finalizarea investiţiei la 
Liceul Teoretic „Vasile 
Alecsandri”, Iaşi  
 
 
Senator Mihaela Popa, PNL 

Se solicită admiterea acestui 
amendament, având în vedere 
necesitatea finalizării investiţiei 
la  Liceului Teoretic „Vasile 
Alecsandri” începută în 2009. 
Elevii din clasele I-IV sunt 
nevoiti la momentul actual sa 
mearga dupa-amiaza la ore. 
Mai mult, liceul Vasile 
Alecsandri din Iasi este singurul 
liceu din municipiu care nu are o 
sala de sport, rezultat al unor 
neintelegeri privind terenurile.   
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Rezervă al Guvernului neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2075. Legea bugetului de stat pe anul 
2013 
Ministerul Educaţiei Nationale 
Anexa 3/25/02 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Nationale cu suma de 5 000 000 
lei pentru continuarea lucrărilor la 
bazinul de înot acoperit, complex 
studenţesc Tudor Vladimirescu, 
Universitatea Tehnică `Gh. 
Asachi`, Iaşi 
 
 
 
Senator Mihaela Popa, PNL 

Se solicită admiterea acestui 
amendament având în vedere 
că lucrările la bazinul de înot au 
fost începute în anul 1990, este 
realizat în proportie de 40%, iar 
în 2010 – 2012 finanţarea a fost 
întreruptă. Acest bazin de înot 
ar fi singurul din Iaşi, studentii 
neavând posibilitatea la 
momentul actual să meargă la 
un bazin de înot în oraşul lor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2076. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei,Cercetarii ,Tineretului 
si Sportului 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Educatiei, Cercetarii ,Tineretului 
si Sportului cu suma de 
1.820.845 lei  la Anexa 3/25/02-
pentru continuarea lucrarilor de 
constructie la  Scoala Gimnaziala 
nr.4, oras Vatra-Dornei 
,jud.Suceava 
 
Initiator:  
Senator PP-DD Miron Steliana 

Este necesara continuarea 
constructiei scolii generale care 
a inceput in anul 2007 intrucat 
nefinalizarea lucrarilor va 
conduce la degradarea 
constructiei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat şi se face 
trimitere la bugetul 
Ministerului Educatiei, 
Cercetarii ,Tineretului si 
Sportului care nu există . În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
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 avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2077. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei,Cercetarii ,Tineretului 
si Sportului 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Educatiei,Cercetarii ,Tineretului 
si Sportului cu suma de. lei la 
Anexa 3/25/02  cu suma de 
1.004.395 lei pentru continuarea 
lucrarilor de constructie la 
Gradinita cu program 
prelungit,nr.2,oras Vatra-
Dornei,jud.Suceva. 
Initiator:  
Senator PP-DD Miron Steliana 
 

Este necesara continuarea 
constructiei gradinitei care a 
inceput in anul 2007 intrucat 
nefinalizarea lucrarilor va 
conduce la degradarea 
constructiei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat şi se face 
trimitere la bugetul 
Ministerului Educatiei, 
Cercetarii ,Tineretului si 
Sportului care nu există . În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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2078. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 

Educatiei,Cercetarii ,Tineretului 
si Sportului 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerul Educatiei, 
Cercetarii ,Tineretului si Sportului  
la Anexa 3/25/02  cu suma de 
946.097 lei  pentru continuarea 
lucrarilor de constructie la 
Gradinita cu program normal ,nr. 
4, oras Vatra-Dornei,jud.Suceva. 
 
Initiator:  
Senator PP-DD Miron Steliana 
 

Este necesara continuarea 
constructiei gradinitei care a 
inceput in anul 2007 intrucat 
nefinalizarea lucrarilor va 
conduce la degradarea 
constructiei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat şi se face 
trimitere la bugetul 
Ministerului Educatiei, 
Cercetarii ,Tineretului si 
Sportului care nu există . În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2079. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei ,Cercetarii si 
Tineretului  
 
 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Educatiei, Cercetarii si 
Tineretului cu suma de 600.320 
lei la Anexa 3/25/02 – pentru 
finalizarea proiectului de investitii 
reabilitare finisaje si instalatii 
electrice in cadrul Scolii Generale 
„Ion Bancila”, municipiul Braila. 

Asigurarea integrala a finantarii 
pentru finalizarea lucrarilor este 
strict necesara pentru a face 
posibila desfasurarea in conditii 
bune a procesului instructiv-
educativ. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezerva al 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat şi se face 
trimitere la bugetul 
Ministerului Educatiei, 
Cercetarii şi Tineretului care 
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Initiator:  
Senator PP-DD  Mihai Danut 
Cristian 
 
 

Guvernului nu există . În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2080. Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă 
1000 mii lei pentru finalizarea 
proiectului Modernizare Şcoala 
sat Păun, comună Bârnova, jud. 
Iaşi 
 
Iniţiator: 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

Investiţia este prioritate de grad 
1 pentru localitate. Construcţia 
şcolii deserveşte aproximativ 
100 de copii 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie 
modificat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2081. Anexa nr.3/25/02 Ministerul Se propune suplimentarea Asigurarea desfăşurării în bune Se propune respingerea, 
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Educatiei ,Cercetarii si 
Tineretului  
 
  
 
 

bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu 192836,78 lei 
pentru realizarea obiectivului: 
Construirea unui grup sanitar la 
Școala Gimnazială nr. 3 oraş 
Zimnicea 
 
 
 
 
 
 
 
Iniţiator: 
Senator  Florinel Dumitrescu 
Grupul parlamentar PP DD  
 
 

condiţii a actului didactic prin 
construirea unui grup sanitar 
pentru elevii  Școlii Gimnaziale 
nr. 3 Zimnicea, jud. Teleorman, 
care să ofere condiţii optime de 
igienă, evitând răspândirea unor 
epidemii cauzate de igiena 
precară. Elevii beneficiază în 
prezent de o toaletă aflată la o 
distanţă de aproximativ 300 de 
m de clădirea şcolii.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat şi se face 
trimitere la bugetul 
Ministerului Educatiei, 
Cercetarii şi Tineretului care 
nu există . În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2082. Legea bugetului de stat pe 2012
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Alocarea sumei de 16000 mii lei 
pentru Proiect ”Reabilitare 
Campus Şcoală de Artă şi 
Meserii-Grup Şcolar Industrial 
Constantin Brâncuşi”,  Comuna 
Peştişani, jud. Gorj.  
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru  

Pentru acest proiect a fost 
incasată suma de 5600 mii lei, 
valoarea totală a proiectului 
este de 21600 mii lei.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2083. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 MINISTERUL 
EDUCATIEI NATIONALE 

Se propune alocarea sumei de 
143.000 lei pentru cămine şi 
cantine pentru studenţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Efortul bugetar aferent este de 
sub 0.002% din Produsul Intern 
Brut al României şi afectează 
peste 95.000 de studenţi. 
Creşterea costurilor aferente 
întreţinerii căminelor, asociată 
creşterii taxelor de cămin, este 
descrisă în anexe şi se ridică la 
aprox. 30% pentru perioada 
2007 – 2012, timp în care 
subvenţia şi-a menţinut 
valoarea. 
În urma demersurilor Aliantei 
Nationale a Organizatiilor 
Studentesti din Romania şi a 
asumărilor Ministerului 
Educaţiei privind creşterea 
subvenţiei cămine cantine, o 
serie de organizaţii au obţinut 
amânări ale creşterii taxelor de 
cămin în universităţi.  
Amendamentul menţionat 
conduce la o alocare 
suplimentară de 10 – 15 RON / 
student beneficiar de subvenţie, 
suficient pentru a stopa 
creşterile taxelor de cămin şi a 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  
Senator PSD Bota Marius-Sorin-
Ovidiu 
Senator PSD Pop Liviu Marian 

duce la revenirea la valorile din 
2012, acolo unde au crescut.  
 
Sursa de finanţare : realocare 
din bugetul alocat ministerului. 

2084. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 MINISTERUL 
EDUCATIEI NATIONALE 

Se propune alocarea sumei de 
53.000 de lei pentru biblioteci 
centrale, universitare şi 
pedagogice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  

 Conform Statutului Studentului 
–Ordinul Ministerului Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 3666/2012 art. 13, alin 
(1) lit b) nu pot fi percepute taxe 
pentru eliberarea permiselor de
bibliotecă – aceste taxe se 
menţin însă şi bibliotecile susţin 
că banii sunt
necesari pentru abonamentele 
la baze de date ştiinţifice 
internaţionale. În vederea 
aplicării prevederilor Statutului 
Studentului fără a crea 
probleme de funcţionare 
bibliotecilor este necesară o 
alocare bugetară suplimentară.  
Efortul bugetar pentru creşterea 
propusă este de sub 0.001% din 
Produsul Intern Brut al 
României. Lipsa unei alocări 
suplimentare ar presupune 
fonduri insuficiente pentru 
respectarea actelor normative în 
vigoare. 
 
Sursa de finanţare :  realocare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Senator PSD Bota Marius-Sorin-
Ovidiu 
Senator PSD Pop Liviu Marian 

din bugetul alocat ministerului. 

2085. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 MINISTERUL 
EDUCATIEI NATIONALE 

Se propune alocarea sumei de 
1.854.235 lei pentru finanţarea 
de bază a învăţământului 
superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 

Efortul bugetar este de 168,5 
milioane lei faţă de execuţia pe 
anul 2012, echivalentul a aprox. 
0,03% din Produsul Intern Brut 
al României, reprezentând o 
creştere de aprox. 10% faţă de 
anul 2012. 
Creşterea finanţării de bază va 
avea un impact pozitiv asupra 
tuturor universităţilor de stat din 
România, atât asupra 
studenţilor cât şi asupra 
cadrelor didactice şi va evita noi 
probleme de calitate şi echitate 
în învăţământul superior. 
Finanţarea corespunzătoare, în 
creştere, a învăţământului 
superior de stat este un act de 
responsabilitate faţă de şansa 
tinerilor la un viitor decent. 
Pe termen mediu şi lung, 
Alianta Nationala a 
Organizatiilor Studentesti din 
Romania consideră necesară o 
suplimentare mult mai mare a 
acestui capitol. 
 
 
Sursa de finanţare : realocare 
din bugetul alocat ministerului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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Camera Deputatilor si Senat  
Senator PSD Bota Marius-Sorin-
Ovidiu 
Senator PSD Pop Liviu Marian 

 

2086. Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/25 MINISTERUL 
EDUCATIEI NATIONALE 

Se propune alocarea sumei de 
166.337 de lei pentru construcţia 
a peste 1200 de locuri de camin 
complet mobilate si echipate. 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  
Senator PSD Bota Marius-Sorin-
Ovidiu 
Senator PSD Pop Liviu Marian 

Amendamentul propus ar 
menţine suma alocată pentru 
construcţii în învăţământ la 
nivelul cheltuielilor din 2012. 
Diferenţa dintre suma propusă 
în proiectul de buget şi cea 
propusă de Alianta Nationala a 
Organizatiilor Studentesti din 
Romania permite construţia a 
peste 1200 de locuri de cămin 
complet mobilate şi echipate şi 
un efort bugetar de sub 0.015% 
din Produsul Intern Brut al 
României. 
 
 
 Sursa de finanţare : realocare 
din bugetul alocat ministerului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

2087.  Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se alocă suma de 400 000 lei – 
în bugetul Ministerului Educaţiei 
pentru obiectivul de investiţii 
“Finalizarea corpului nou de 
şcoală pentru clasele I-VIII în 

Proiectul se află în derulare, 
suma fiind necesară pentru 
finalizarea obiectivului 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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comuna Augustin”. Alocarea se 
realizează către bugetul comunei 
Augustin.  
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 
 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2088. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se alocă suma de 500. 000 lei - 
în bugetul Ministerului Educaţiei 
pentru obiectivul de investiţii 
“Continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de construcţie a şcolii 
din localitatea Ungra 
Alocarea se realizează către 
Primaria  Ungra. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

Lucrările de construcţie şi 
amenajare s-au oprit la nivelul 
etajului 1 din lipsă de finanţare. 
Suma poate asigura finalizarea 
lucrărilor începute 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2089. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se alocă suma de 180. 000 lei - 
în bugetul Ministerului Mediului 

În prezent groapa de gunoi a 
fost oficial închisa dar este 

Se propune respingerea, 
întrucât, pe de o parte se 
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pentru obiectivul de investiţii 
“Închiderea şi securizarea fostei 
gropi de gunoi care nu mai 
îndeplineşte standardele 
ecologice impuse de lege în 
localitatea Victoria. 
Alocarea se realizează către 
Primaria Victoria. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

exploatată în continuare în mod 
ilegal, nefiind sigilată şi 
securizată. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

face trimitere la bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune alocare unei 
sume  în bugetul Ministerului 
Mediului pentru închiderea 
unei gropi de gunoi.  
 

2090. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se alocă suma de 150. 000 lei - 
în bugetul Ministerului Educaţiei 
pentru obiectivul de investiţii 
“Construirea gardului în jurul 
Liceului Teoretic din localitatea 
Codlea” 
Alocarea se realizeaza către 
Primaria Codlea. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

Prin proiectul propus se va 
reinstaura starea de legalitate. 
În conformitate cu legea 
învăţământului referitor la 
siguranţa elevilor în unităţile de 
învăţământ, deoarece în 
prezent unitatea mentionată nu 
are gard imprejmuitor. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2091. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se alocă suma de 3.600.000 lei- 
în bugetul Ministerului Educaţiei 
privind obectivul “ Finalizare 
construcţie local Şcoala 
Generală”. Alocarea se va face 

Şcoala generală Rupea este 
una dintre puţinele şcoli din 
judeţul Braşov cu predare în trei 
limbi: română, germană şi 
maghiară. Ultima reabilitare a 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
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către Primăria Rupea. 
( Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste – PP DD) 

unităţii s-a făcut în anul 2003. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2092. Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se alocă suma de 400.000 lei – 
în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale privind obiectivul “ 
Reparaţii clădire şcoală în satul 
Rotbav “. Alocarea se va face 
către Primăria Feldioara. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste – PP DD ) 

Reabilitarea clădirii Şcolii cu 
clasele I – IV din satul Rotbav  
este o prioritate în condiţiile în 
care se doreşte un învăţămînt 
de calitate. (Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Se propune respingerea, 
întrucât, pe de o parte se 
face trimitere la bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte 
se propune alocarea unei 
sume  în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale pentru 
închiderea unei gropi de 
gunoi.  
 

2093. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale / Capitol 
5001 / Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
 

Construire grădiniţă cu program 
normal, 2 grupe la Iscroni, în 
oraşul Aninoasa, judeţul 
Hunedoara în valoare de 
2.721,600 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Proiect aflat la Ministerul 
Educaţiei pentru procedura de 
achiziţie publică. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

stat şi nu se precizează sursa 
de finanţare 

2094. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale / Capitol 
5001 / Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
 

Construire grădiniţă cu program 
normal, 5 grupe la Aninoasa, în 
oraşul Aninoasa, judeţul 
Hunedoara în valoare de 
2.414,499 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

Proiect aflat la Ministerul 
Educaţiei pentru procedura de 
achiziţie publică. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat şi nu se precizează sursa 
de finanţare 

2095. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale / Capitol 
5001 / Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 

Alocare fonduri pentru investiţii la 
Grădiniţa din strada Parângului 
ce aparţine de Șc. Gen. Nr. 1 din 
municipiul Lupeni, judeţul 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
construire şi amenajarea 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
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Administraţiei Publice 
 

Hunedoara, în valoare de 1500 
mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

acestei grădiniţe. administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat şi nu se precizează sursa 
de finanţare 

2096. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale / Capitol 
5001 / Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
 

Construcţie creşă cu 3 categorii 
de vârstă pe strada Viitorului 
lângă Liceul Teoretic Lupeni, din 
municipiul Lupeni, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 2.000 
mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea obiectivului de 
investiţii, obiectiv aprobat de 
Ministerul Dezvoltării Regionale.

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat şi nu se precizează sursa 
de finanţare 
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Senat 
 

2097. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale / Capitol 
5001 / Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
 

Reabilitare Liceul Teoretic, din 
municipiul Lupeni, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 500 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea lucrărilor de 
reabilitare, în vederea asigurării 
unor condiţii de calitate a 
procesului educativ. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat şi nu se precizează sursa 
de finanţare 

2098. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale / Capitol 
5001 / Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
 

Reabilitare Liceul Tehnologic din 
municipiul Lupeni, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 500 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea lucrărilor de 
reabilitare, în vederea asigurării 
unor condiţii de calitate a 
procesului educativ. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat şi nu se precizează sursa 
de finanţare 
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Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

2099. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale / Capitol 
5001 / Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
 

Achiziţionarea unei centrale 
termice pe combustibil solid-lemn 
şi realizarea instalaţiilor termice 
interioare la Liceul Tehnologic 
din municipiul Lupeni, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 2.300 
mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea lucrărilor necesare 
încălzirii spaţiilor destinate 
procesului educativ.. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat şi nu se precizează sursa 
de finanţare 

2100. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale / Capitol 
5001 / Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
 

Construire împrejmuire şi 
amenajare alei  la Liceul 
Tehnologic din municipiul Lupeni, 
judeţul Hunedoara, în valoare de 
1.000 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea siguranţei elevilor 
din unitatea de învăţământ.. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat şi nu se precizează sursa 
de finanţare 

2101. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale / Capitol 
5001 / Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
 

Reabilitare Grădiniţa P.N. 
„Lumea copiilor” din municipiul 
Lupeni, judeţul Hunedoara, în 
valoare de 500 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea lucrărilor de 
reabilitare, în vederea asigurării 
unor condiţii de calitate a 
procesului educativ pentru 
preşcolari. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat şi nu se precizează sursa 
de finanţare 

2102. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale / Capitol 
5001 / Grupa/titlu 51 / Titlul VI 

Continuarea lucrărilor la 
Grădiniţa I.Ghe.Duca din 
municipiul Petroşani, judeţul 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
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Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
 

Hunedoara, în valoare de 8.500 
mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

construire şi amenajarea 
acestei grădiniţe. 

“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat şi nu se precizează sursa 
de finanţare 

2103. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale / Capitol 
5001 / Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Alocare fonduri pentru investiţii la 
Grădiniţa PP3 din municipiul 
Petroşani, judeţul Hunedoara, în 
valoare de 900 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea lucrărilor de reparaţii 
capitale şi izolarea termică. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat şi nu se precizează sursa 
de finanţare 
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2104. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 

Educaţiei Naţionale / Capitol 
5001 / Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice / Articol 
01 Transferuri curente / Alineat 
02 Finanţarea de bază a 
învăţământului superior 

Reparaţii capitale la blocul B1, cu 
43 apartamente din Complexul 
studenţesc de la Câmpu lui Neag 
aparţinând Universităţii 
Petroşani, din Uricani, judeţul 
Hunedoara în valoare de 2.000 
mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea lucrărilor de reparaţii 
capitale şi izolarea termică. 

Se propune respingerea, 
întrucât de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” - 
Finanţarea de bază a 
învăţământului superior din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale nu se finanţează  
cheltuielile de investiţii ale 
instituţiilor de învăţământ 
superior . De asemenea, nu 
se precizează sursa de 
finanţare 

2105. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale / Capitol 
5001 / Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 

Continuarea lucrărilor la 
Grădiniţa PN Nr. 1 din oraşul 
Petrila, structură a Școlii 
gimnaziale I.D. Sârbu, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 1.200 
mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
construire şi amenajarea 
acestei grădiniţe şi finalizarea 
acesteia. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat şi nu se precizează sursa 
de finanţare 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

2106. Anexa nr. 3/ 25 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 600,01 mii lei 
pentru construire grădiniţă din 
satul Câlnic, comuna Câlnic , 
judetul Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma solicitată este necesară 
pentru construirea unei gradiniţe 
noi. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale pe anul 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

2107. Anexa nr. 3/ 25 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 20,03 mii lei 
pentru finalizarea încălzirii la 
Școala generală cu clasele I-VIII, 
sat Doştat, comuna Doştat, jud. 
Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 

Alocarea sumei este necesară 
pentru finalizarea sistemului de 
încălzire, întrerupt din lipsa de 
resurse financiare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
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Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Naţionale pe anul 2013. specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

2108. Anexa nr. 3/ 25 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 150,02mii lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
Grădiniţa ,,Ioan Bianu”, comuna 
Valea Lungă, jud. Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru lucrări de reabilitare, 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale pe anul 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

2109. Anexa nr. 3/ 25 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 100,02 mii lei 
pentru reabilitare gradiniţă cu 
program normal în sat Gârbova, 
com. Gaâova, jud. Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru lucrări de reabilitare, 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale pe anul 2013.. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
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fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

2110. Anexa nr. 3/ 25 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 100,01 mii lei 
pentru reabilitarea Școlii 
Generale cu clasele I-VIII, sat 
Gârbova, com. Gârbova, jud. 
Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma solicitată este necesară 
pentru lucrări de reabilitare, 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale pe anul 2013.. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

2111. Anexa nr. 3/ 25 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 650,01 mii lei 
pentru finalizarea construirii 
grădiniţei cu program prelungit 
din Municipiul Blaj, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru lucrări de reabilitare, 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale pe anul 2013.. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
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redistribuiri. 
 

2112. Anexa nr. 3/ 25 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Centru de Învăţământ si 
Cercetare Multidisciplinara – 
CICM 
Se propune alocarea sumei de 
32.850,76 mii lei 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Centru de Învăţământ si 
Cercetare Multidisciplinara – 
CICM 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale pe anul 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

2113. Anexa nr. 3/ 2515/16 cap. 0001, 
subcapitolul 10, Ministerul 
Educaţiei Naţionale - Institutul 
Limbii Române 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale – Institutul Limbii 
Române, Anexa nr. 3/ 2515/16 
cap. 0001, subcapitolul 10,  cu 
suma de 27 384 mii lei. 
 
 
 
 
Iniţiator: 
Senator PDL Viorel Badea 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului, respectiv 
triplarea veniturilor Institutului 
Limbii Române, având în 
vedere faptul că  suma propusă 
în proiectul de Lege a Bugetului 
de Stat pe anul 2013 este 
insuficientă pentru buna 
funcţionare a instituţiei şi a 
proiectelor care promovează 
limba, literatura, cultura şi 
civilizaţia românească în mediul 
academic şi şcolar din afara 
ţării. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

2114. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării la anexa  
3/25/02 – Titlul II „Bunuri şi 
servicii publice” cu suma de 
41.00 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Colegiul Tehnic Ioan C 
Ștefănescu, Iaşi, Bd Socola nr. 
51-53. 
 
 
 
Iniţiator: 
 
 
Senator Dumitru Oprea – PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor necesare 
continuării lucrărilor de reparaţii 
capitale la Colegiul Tehnic Ioan 
C Ștefănescu, Iaşi, Bd Socola 
nr. 51-53, pentru desfăşurarea 
în bune condiţii a activităţilor 
didactice. Menţionăm că stadiul 
fizic al lucrărilor este de 
aproape 25.45%, contractul fiind 
încheiat din noiembrie 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Bunuri şi servicii”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2115. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării la anexa  
3/25/02 – Titlul II „Bunuri şi 
servicii publice” cu suma de 468 
mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de reabilitare la Colegiul 
Tehnic de Transporturi, Iaşi, str. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor necesare 
continuării lucrărilor de 
reabilitare la Colegiul Tehnic de 
Transporturi, Iaşi, str. Socola nr. 
82, pentru desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţilor didactice. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Bunuri şi servicii”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
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Socola nr. 82. 
 
 
 
Iniţiator: 
 
 
Senator Dumitru Oprea – PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Menţionăm că stadiul fizic al 
lucrărilor este de 42%, 
contractul fiind încheiat încă din 
iulie 2008. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2116. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării la anexa  
3/25/02 – Titlul II „Bunuri şi 
servicii publice” cu suma de 100 
mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de reabilitare la Colegiul 
Tehnic Dimitrie Leonida, Iaşi, 
Bld. Socola, Nr. 188-190. 
 
 
 
Iniţiator: 
 
Senator Dumitru Oprea – PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor necesare 
reabilitării Colegiul Tehnic 
Dimitrie Leonida, Iaşi, Bld. 
Socola, Nr. 188-190, pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţilor didactice. 
Menţionăm că stadiul fizic al 
lucrărilor este de 45%, 
contractul fiind încheiat încă din 
noiembrie 2007. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Bunuri şi servicii”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
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2117. Anexa 3/25/02 – Ministerul 

Educaţiei 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării la anexa  
3/25/02 – Titlul II „Bunuri şi 
servicii publice” cu suma de 348 
mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de reabilitare la Grupul 
Școlar Radu Cernatescu, Iaşi, 
Str. Socola Nr. 61A. 
 
 
 
Iniţiator: 
 
 
Senator Dumitru Oprea – PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor necesare 
continuării lucrărilor de 
reabilitare la Grupul Școlar 
Radu Cernatescu, Iaşi, Str. 
Socola Nr. 61A, pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţilor didactice. 
Menţionăm că stadiul fizic al 
lucrărilor este de aproape 
52.46%, contractul fiind încheiat 
încă din iulie 2008. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Bunuri şi servicii”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2118. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării la anexa  
3/25/02 – Titlul II „Bunuri şi 
servicii publice” cu suma de 
420.66 mii lei pentru continuarea 
obiectivului de investiţii la 
Grădiniţa cu program prelungit 
nr. 1, Iaşi, Str. Nicolina Nr. 46. 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor necesare 
continuării obiectivului de 
investiţii la Grădiniţa cu program 
prelungit nr. 1, Iaşi, Str. Nicolina 
Nr. 46, pentru desfăşurarea în 
bune condiţii a activităţilor 
didactice. Menţionăm că stadiul 
fizic al lucrărilor este de 
aproape 70%, contractul fiind 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Bunuri şi servicii”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
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Iniţiator: 
 
 
Senator Dumitru Oprea – PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

încheiat încă din iulie 2007. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2119. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării la anexa  
3/25/02 – Titlul II „Bunuri şi 
servicii publice” cu suma de 
283.89 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Grădiniţa cu program normal nr. 
6, Iaşi, Bd. Socola Nr. 92C. 
 
 
 
Iniţiator: 
 
 
Senator Dumitru Oprea – PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor necesare 
continuării lucrărilor de reparaţii 
capitale la Grădiniţa cu program 
normal nr. 6, Iaşi, Bd. Socola 
Nr. 92C, pentru desfăşurarea în 
bune condiţii a activităţilor 
didactice. Menţionăm că stadiul 
fizic al lucrărilor este de 
aproape 78%, contractul fiind 
încheiat încă din martie 2008. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Bunuri şi servicii”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2120. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
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Cercetării şi Inovării la anexa  
3/25/02 – Titlul II „Bunuri şi 
servicii publice” cu suma de 
102.21 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de reabilitare şi plăţile 
neefectuate pentru lucrările 
executate la Grădiniţa cu 
program normal nr. 13, Iaşi, Str. 
Gavril Muzicescu Nr. 18. 
 
 
 
Iniţiator: 
 
 
Senator Dumitru Oprea – PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finanţarea cheltuielilor necesare 
acoperirii plăţilor neefectuate 
pentru execuţie de lucrări şi 
continuării lucrărilor de 
reabilitare la Grădiniţa cu 
program normal nr. 13, Iaşi, Str. 
Gavril Muzicescu Nr. 18, pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţilor didactice. 
Menţionăm că stadiul fizic al 
lucrărilor este de 87.46%, 
contractul fiind încheiat încă din 
noiembrie 2007. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

pentru  finanţarea de la titlul 
“Bunuri şi servicii”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2121. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării la anexa  
3/25/02 – Titlul II „Bunuri şi 
servicii publice” cu suma de 
28.00 mii lei pentru plăţile 
neefectuate la lucrărilor de 
reparaţii capitale executate la 
Grădiniţa cu program prelungit 
nr. 22, Iaşi, Str. Ciric nr. 25A. 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor necesare 
acoperirii plăţilor neefectuate 
pentru lucrările de reparaţii 
capitale de la Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 22, Iaşi, 
Str. Ciric nr. 25A. Menţionăm că 
stadiul fizic al lucrărilor s-a 
încheiat, contractul fiind din 
noiembrie 2010. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Bunuri şi servicii”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Iniţiator: 
 
 
Senator Dumitru Oprea – PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2122. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării la anexa  
3/25/02 – Titlul II „Bunuri şi 
servicii publice” cu suma de 
15.05 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Grădiniţa cu program prelungit 
nr. 24, Iaşi, Str. Mircea Cel 
Batran Nr. 12. 
 
 
 
Iniţiator: 
Senator Dumitru Oprea – PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor necesare 
continuării lucrărilor de reparaţii 
capitale la Grădiniţa cu program 
prelungit nr. 24, Iaşi, Str. Mircea 
Cel Batran Nr. 12, pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţilor didactice. 
Menţionăm că stadiul fizic al 
lucrărilor este de aproape 
98.53%, contractul fiind încheiat 
încă din septembrie 2006. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Bunuri şi servicii”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2123. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării la anexa  
3/25/02 – Titlul II „Bunuri şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor necesare 
acoperirii plăţilor neefectuate 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Bunuri şi servicii”  din 
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servicii publice” cu suma de 
29.00 mii lei pentru plăţile 
neefectuate la lucrările de 
reabilitare executate la Grădiniţa 
cu program prelungit nr. 28, Iaşi, 
Str. Calea Galata Nr. 42. 
 
 
 
Iniţiator: 
 
 
Senator Dumitru Oprea – PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru execuţie de lucrări de 
reabilitare la Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 28, Iaşi, 
Str. Calea Galata Nr. 42. 
Menţionăm că stadiul fizic al 
lucrărilor s-a încheiat, contractul 
fiind din noiembrie 2007. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2124. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării la anexa  
3/25/02 – Titlul II „Bunuri şi 
servicii publice” cu suma de 
162.19 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Grădiniţa cu program prelungit 
Cuvioasa Parascheva, Iaşi, Șos 
Naţională nr. 45. 
 
Iniţiator: 
Senator Dumitru Oprea – PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor necesare 
continuării lucrărilor de reparaţii 
capitale la Grădiniţa cu program 
prelungit Cuvioasa Parascheva, 
Iaşi, Șos Naţională nr. 45, 
pentru desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţilor didactice. 
Menţionăm că stadiul fizic al 
lucrărilor este de 68%, 
contractul fiind încheiat încă din 
iulie 2007. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Bunuri şi servicii”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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Guvernului. utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2125. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării la anexa  
3/25/02 – Titlul II „Bunuri şi 
servicii publice” cu suma de 100 
mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Grupul Școlar Dumitru 
Mangeron, Iaşi, Bulevardul 
Poitiers Nr. 41. 
 
 
 
Iniţiator: 
 
 
Senator Dumitru Oprea – PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor necesare 
continuării lucrărilor de reparaţii 
capitale la Grupul Școlar 
Dumitru Mangeron, Iaşi, 
Bulevardul Poitiers Nr. 41, 
pentru desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţilor didactice. 
Menţionăm că stadiul fizic al 
lucrărilor este de aproape 35%, 
contractul fiind încheiat încă din 
decembrie 2007. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Bunuri şi servicii”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2126. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării la anexa  
3/25/02 – Titlul II „Bunuri şi 
servicii publice” cu suma de 
57.84 mii lei pentru plăţile 
neefectuate la lucrările executate 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor necesare 
acoperirii plăţilor neefectuate 
pentru obiectivul de investiţii de 
la Școala Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, Corp A, Iaşi, Strada 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Bunuri şi servicii”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
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la obiectivul de investiţii de la 
Școala Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, Corp A, Iaşi, Strada Ion 
Creanga nr. 27. 
 
 
 
Iniţiator: 
 
 
Senator Dumitru Oprea – PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Ion Creanga nr. 27. Menţionăm 
că stadiul fizic al lucrărilor s-a 
încheiat, contractul fiind din 
noiembrie 2007. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 
 

învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2127. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării la anexa  
3/25/02 – Titlul II „Bunuri şi 
servicii publice” cu suma de 100 
mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de reabilitare la Școala 
Ion Simionescu, Iaşi, str. Calea 
Galata nr. 4. 
 
 
 
Iniţiator: 
 
 
Senator Dumitru Oprea – PDL 
 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor necesare 
continuării lucrărilor de 
reabilitare la Școala Ion 
Simionescu, Iaşi, str. Calea 
Galata nr. 4, pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţilor didactice. 
Menţionăm că stadiul fizic al 
lucrărilor este de 10.70%, 
contractul fiind încheiat încă din 
octombrie 2009. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Bunuri şi servicii”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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cursul exerciţiului bugetar.   
 

2128. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării la anexa  
3/25/02 – Titlul II „Bunuri şi 
servicii publice” cu suma de 300 
mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de consolidare la 
Școala cu clasele I-IV Tudor 
Arghezi, parte a Școlii Alecu 
Russo, Iaşi, Șos. Voineşti, Nr.  
 
 
 
Iniţiator: 
 
 
Senator Dumitru Oprea – PDL 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor necesare 
continuării lucrărilor de 
consolidare la Școala cu clasele 
I-IV Tudor Arghezi, parte a 
Școlii Alecu Russo, Iaşi, Șos. 
Voineşti, Nr. 26, pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţilor didactice. 
Menţionăm că stadiul fizic al 
lucrărilor este de 5.79%, 
contractul fiind încheiat încă din 
iulie 2008. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Bunuri şi servicii”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2129. Anexa nr. 3/ 25 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 600,01 mii lei 
pentru construire grădiniţă din 
satul Câlnic, comuna Câlnic , 
judetul Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma solicitată este necesară 
pentru construirea unei gradiniţe 
noi. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale pe anul 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 409 -

bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

2130. Anexa nr. 3/ 25 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 20,03 mii lei 
pentru finalizarea încălzirii la 
Școala generală cu clasele I-VIII, 
sat Doştat, comuna Doştat, jud. 
Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Alocarea sumei este necesară 
pentru finalizarea sistemului de 
încălzire, întrerupt din lipsa de 
resurse financiare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale pe anul 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

2131. Anexa nr. 3/ 25 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 150,02mii lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
Grădiniţa ,,Ioan Bianu”, comuna 
Valea Lungă, jud. Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru lucrări de reabilitare, 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale pe anul 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
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fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

2132. Anexa nr. 3/ 25 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 100,02 mii lei 
pentru reabilitare gradiniţă cu 
program normal în sat Gârbova, 
com. Gaâova, jud. Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru lucrări de reabilitare, 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale pe anul 2013.. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

2133. Anexa nr. 3/ 25 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 100,01 mii lei 
pentru reabilitarea Școlii 
Generale cu clasele I-VIII, sat 
Gârbova, com. Gârbova, jud. 
Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma solicitată este necesară 
pentru lucrări de reabilitare, 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale pe anul 2013.. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
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fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 
 

2134. Anexa nr. 3/ 25 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 650,01 mii lei 
pentru finalizarea construirii 
grădiniţei cu program prelungit 
din Municipiul Blaj, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru lucrări de reabilitare, 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale pe anul 2013.. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

2135. Anexa nr. 3/ 25 / 02 
cap. …,  
art. … 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Centru de Învăţământ si 
Cercetare Multidisciplinara – 
CICM 
Se propune alocarea sumei de 
32.850,76 mii lei 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Centru de Învăţământ si 
Cercetare Multidisciplinara – 
CICM 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale pe anul 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
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fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri.

2136. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 2.198 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie la grădiniţa (2 grupe) 
din satul Mînjeşti, comuna 
Muntenii de Jos, judeţul Vaslui. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Senator Dan Mihai Marian 
Deputat Vizitiu Sergiu Constantin 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se propune admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că reprezintă un 
obiectiv de investii cu impact 
social, fiind nevoie de 
încheierea acestuia pentru buna 
derulare a activităţilor şcolar-
didactice.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2137. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1.037 mii 
lei pentru finalizarea grădiniţei (3 
grupe) din comuna Muntenii de 
Jos, judeţul Vaslui. 

Se propune admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că reprezintă un 
obiectiv de investii cu impact 
social, fiind nevoie de 
încheierea acestuia pentru buna 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Senator Dan Mihai Marian 
Deputat Vizitiu Sergiu Constantin 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

derulare a activităţilor şcolar-
didactice.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2138. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - Capitolul 
5000, Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 300 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie la Şcoala cu clasele I 
– VIII, sat Budu, comuna 
Stănileşti judeţul Vaslui. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Obiectiv de investii cu impact 
social. 
 
Lucrările sunt finalizate în 
proporţie de 70%, fiind nevoie 
de încheierea acestora pentru 
buna derulare a activităţilor 
şcolar-didactice.  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Senator Dan Mihai Marian 
Deputat Vizitiu Sergiu Constantin 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2139. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale – Capitolul 
5000, Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru construcţia unei 
grădiniţe în comuna Lunca 
Banului cu suma de 300 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Senator Dan Mihai Marian 
Deputat Vizitiu Sergiu Constantin 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social.  
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2140. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale – Capitolul 
5000, Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1475 mii 
lei pentru construcţia unei 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
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administraţiei publice 
 
 

grădiniţe PN 3 Săli de grupă în 
localitatea Fundătura, comuna 
Deleşti, judeţul Vaslui. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Senator Dan Mihai Marian 
Deputat Vizitiu Sergiu Constantin 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

2141. Anexa 3/25– Ministerul 
Educaţiei Naţionale - Capitolul 
5000, Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 634 mii lei 
pentru finalizarea proiectului de  
construire a şcolii cu cls. I-IV( 3 
săli de grupă), în satul Albeşti, 
comuna Deleşti, judeţul Vaslui.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social, ducând la creşterea 
gradului de civilizaţie în zonă. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Senator Dan Mihai Marian 
Deputat Vizitiu Sergiu Constantin 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

2142. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale -  Capitolul 
5000, Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
  

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 3.845 mii 
lei pentru finalizarea proiectului 
de  construire a şcolii cu clasele 
I-VIII, P+1 în localitatea Deleşti, 
judeţul Vaslui. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Senator Dan Mihai Marian 
Deputat Vizitiu Sergiu Constantin 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social, ducând la creşterea 
gradului de civilizaţie în zonă. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2143. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - Capitolul 
5000, Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 917.768 
mii lei pentru finalizarea 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social, ducând la creşterea 
gradului de civilizaţie în zonă. 
Valoarea totală a obiectivului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
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administraţiei publice 
 

proiectului de  construire a 
grădiniţei cu program prelungit 
nr. 8  localitatea Huşi, judeţul 
Vaslui. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Senator Dan Mihai Marian 
Deputat Vizitiu Sergiu Constantin 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

este de 1.651.155 lei, din care 
au mai rămas de finanţat 
917.768 lei.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   

2144. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
6501710102 Masini, 
echipamente si mijloace de 
transport 

Solicităm includerea în program 
sau suplimentarea sumelor 
alocate în vederea asigurării unui 
număr de 33 microbuze şcolare 
de tip 16+1 pentru transportul 
elevilor. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Judeţul Harghita are numeroase 
localităţi rurale de munte greu 
accesibile, astfel că deplasarea 
elevilor între localităţile de 
domiciliu şi unităţile de 
învăţământ este deosebit de 
dificilă. Distanţele de acoperit 
de către copii variază între 3 şi 
20 de km până la cea mai 
apropiată şcoală sau grădiniţă. 
 
Sursa: Sursa: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât  în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Klárik László – senatori UDMR 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

cursul exerciţiului bugetar.   

2145. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
6501710102 Masini, 
echipamente si mijloace de 
transport 

Propunem modificarea 
programului de achiziţionare de 
microbuze şcolare prin 
includerea în obiectivul 
programului a achiziţionării de 
autobuze acolo unde numărul 
elevilor de transportat depăşeşte 
capacitatea microbuzului. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR 
Biró Rozália – senator UDMR 

În localităţile unde numărul 
elevilor depăşeşte capacitatea 
de transport a unui microbuz, 
acesta efectuează mai multe 
curse, astfel că elevilor le poate 
lua şi până la 2 ore de aşteptare 
până să ajungă la şcoală. 
Achiziţia de autobuze este din 
mai multe puncte de vedere 
eficientă. Astfel, se 
economisesc sume importante 
cu întreţinerea şi combustibilul 
unui microbuz care face mai 
multe curse între localităţi, iar 
implementarea programului 
„Şcoala altfel” devine 
realizabilă/ fezabilă pentru 
clasele cu număr de elevi care 
depăşesc capacitatea unui 
microbuz, ei putând fi 
transportaţi deodată la obiective 
culturale şi evenimente. 
Sursa: nu sunt necesare sume 
suplimentare. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu se precizează 
sursa de finanţare  şi nu sunt 
prezentate propuneri 
concrete de modificare a 
programului de investiţii 
publice 

2146. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
6510710101 Constructii...1200 
mii lei 

Solicităm suplimentarea sumei 
prevăzute cu 7.411,9 mii lei 
pentru cheltuieli cu reabilitările, 
consolidările, reparaţiile şi alte 

În contextul viziunii la nivelul 
Uniunii europene de construire 
a unei societăţi bazate pe 
cunoaştere, învăţământul are un 

Se propune respingerea, 
întrucât  în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
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lucrări la unităţile şcolare din 
judeţul Harghita, precum şi 
pentru plata datoriilor restante 
fără de care nu mai pot continua 
lucrările contractate: 
 

Localitat
ea Unitatea 

Lucrare 
investiţie

Gălăuta
ş 

Şcoala 
Generală 
Dumitru 
Gafton 

Şc. Gen
Gafon 
reabilit. 

Plăieşii 
De Jos 

Şcoala 
Generală Dr. 
Lukacs 
Mihaly 

Şc. cu 
clasă P
Sus 

Săcel 

Şcoala 
Generală 
Săcel 

Grădiniţ
program
Şoimuşu

Bălan 

Grup Şcolar 
Liviu 
Rebreanu 
Bălan 

Reabilita
sport la
Şcolar 
Rebrean

Mugeni 

Şcoala 
Generală 
Mugeni 

Şc. Gen
Grădiniţ

Racu 

Şcoala 
Generală 
Cserei 
Mihaly Racu 

Extinder
şcoală 

Remete Şcoala Reabilita

rol primordial în punerea 
bazelor acestui tip de societate 
prin instruirea tinerei generaţii în 
spiritul însuşirii aptitudinilor şi 
competenţelor necesare. Din 
păcate, şcolile din mediul rural 
au rămas cu mult în urmă în 
ceea ce priveşte resursele 
materiale care asigură un cadru 
propice desfăşurării procesului 
de instruire. 
Sursa: Sursa: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
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a Generală  
nr. 1 Balazs 
Jeno 
Remetea 
Ciutac 

Gen. "Balazs 
Jeno" Remetea 

Ditrău 

Şcoala 
Generală 
Siklodi 
Lorinc 

Reabilitare 
clădire clasele I-
IV (instal. el., 
canalizare, 
încălzire) 254 

Frumoa
sa 

Şcoala 
Generală 
Nyiro Jozsef 
Frumoasa 

Şc. Gen. Nyiro 
Jozsef, 
Frumoasa 140 

Cârţa 

Şcoala 
Generală 
Martonffy 
Gyorgy 

Reparaţii 
interioare la 
clădirea grădiniţei 
Ineu 210 

Odorhei
u 
Secuies
c 

Gradiniţa Cu 
Pr. Prelungit 
Kipi-Kopi 

Construire 
Grădiniţa cu P.P. 
pt. 160 copii prin 
extindere, 
mansardare şi 
reamenajare 
clădire existentă 30 

Dealu 

Şcoala 
Generală 
Nr.1 Petofi 
Sandor 

Refacerea 
învelitorii şi a 
elementelor de 
închidere 
exterioară şc. 
Gen Petofi 
Sandor 183 
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Sântimb
ru 

Şcoala 
Generală 
Arany Janos 
Sântimbru 

Construire 
Gradiniţă cu 
Program 
Prelungit 110 

Cristuru 
Secuies
c 

Liceul 
Teoretic 
"Orban 
Balazs" 
Cristuru-
Secuiesc 

Rep. inst. sanit., 
încălz., acoperiş, 
tâmplării, rep. int. 

405 

Mărtiniş 

Şcoala 
Generală 
Roman 
Viktor 

Rep. cap şi 
reabil. la Şc. Gen 
Sânpaul - 
extindere clădire 
şcoală cu grup 
sanitar şi centrală 82 

Şimone
şti 

Şcoala 
Generală 
Marosy 
Gergely 

Rep. cap. şi 
reabilitare Şc. 
Gen Marosi 
Gergely 23 

Şimone
sti 

Şcoala 
Generală 
Galfi Sandor 

Rep. Cap. şi 
reabilitări la 
Şcoala Generală 
Galfi Sandor, 
Cobăteşti 29 

Zetea 

Liceul 
Teoretic Dr. 
P. Boros 
Fortunat 
Zetea 

Rep. Cap. şi 
introducerea 
încălzirii centrale 
la Gradiniţa nr.7 135 

Lupeni 
Şcoala 
Generală 

Reabilit. Sc. Gen. 
Benedek Fidel, 76 
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Benedek 
Fidel 

amenajari ext, 
canalizare, 
asfaltare 

Lupeni 

Şcoala 
Generală 
Tamasi Aron 
Lupeni 

Rep. Cap. Şc. 
Clasele V-VIII 
Lupeni 122 

Mărtiniş 

Şcoala 
Generală 
Roman 
Viktor 

Consolidări la Şc. 
Gen. Roman 
Viktor sat. 
Sânpaul nr. 121 82 

Ocland 

Şcoala 
Generală 
Clasele I-Viii 
Kelemen 
Imre 

Rep. Cap. - 
construire 
centrală termică 
şi grupuri 
sanitare, lucrări 
de reparaţii 160 

Gheorg
hieni 

Şcoala 
Generală 
Vaskertes 
Gheorghieni 

Consolidare, 
reabil., 
modernizare, 
mansardare Şc. 
Gen. Vaskertes 97 

Remete
a 

Grădiniţa Cu 
Pr. Prelungit 
Nr.1 

Reabilitare 
Grădiniţa nr.1, 
Remetea 131 

Siculeni 

Şcoala 
Generală 
Zold Peter 
Siculeni 

Re. Cap. şi ext 
Şc. Gen. Zold 
Petes, Siculeni 210 

Ditrău 

Grup Şcolar 
Puskas 
Tivadar 

Rep. Cap. şi 
mansardare Şc. 
Gen. Csiby 200 
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Ditrău Andor, Ditrău 

Ciumani

Şcoala 
Generală 
Kollo Miklos 

Rep. inst. sanit. 
încălz. acoperiş, 
tâmplării, rep. Şc. 
V-VIII Ciumani 200 

Ciceu 

Şcoala 
Generală 
Kajoni Janos 
Ciceu 

rep. Cap. la Şc. 
Gen. Kajoni 
Janos Ciceu 280 

Odorhei
u 
Secuies
c 

Grădiniţa Cu 
Pr. Prelungit 
Nr.11 

Rep. Cap. la 
grădiniţa de copii 
Villanytelep 49 

Nicoleşt
i 

Şcoala 
Generală 
Nr.2 
Nicoleşti 

Rep. Cap. 
amenajare grup 
sanit. la Şc. Gen 
Balogh Ignac 
Barzava clasele 
I-IV 100 

Porumb
enii 
Mari 

Şcoala 
Generală 
Porumbenii 
Mari 

Schimbare 
tâmplărie Şc. 
Gen. Porumbenii 
Mari 20 

Ulieş 

Şcoala 
Generală 
Clasele I-Viii 
Ulieş 

Rep. Cap. Şc.cu 
clasele I-VIII 
comuna Ulieş 242 

Sânsimi
on 

Şcoala 
Generală 
Endes 
Jozsef 
Sânsimion 

Construcţie 
Şcoala cu 4 săli 
de clasa - 
Cetăţuia 100 
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Lunca 
de Jos 

Şc. Gen. 
Valea Rece 

reabilitare 
gradiniţă 35 

Cristuru 
Secuies
c 

Şc. Gen. 
Petofi 
Sandor 

proiectarea 
clădirii 
multifuncţionale 1300 

Mugeni 
Şc. Gen. 
Mugeni 

restanţe 
neachitate lucrări 
executate 124,5 

Siculeni 
Şc. Gen. 
Siculeni 

lucr. constr. 
clădire gradiniţă 20 

Vlăhiţa 

Şc. Gen 
Tamasi 
Aron, Grupul 
Şc. Gabor 
Aron, 
Grădiniţa nr. 
3 Hofeherke 

sistem de 
încălzire 

40 

Bălan 

Grădiniţa 
Havasi 
Gyopar 

restanţe 
neachitate 
Hargaz 94,4 

Voşlăbe
ni 

Şc. Gen 
Teodor 
Chindea 

reabilitare 
acoperiş 350 

Săcel 

Şc. Gen. 
Kissolymosi 
Augusztinovi
cs Pal 

terminarea lucr. 
de reabilitare 

20 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
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din Camera Deputatilor si Senat 
Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Klárik László – senatori UDMR 

2147. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
6510710101 Constructii...1200 
mii lei 

Solicităm includerea în programul 
de reparaţii, consolidări şi 
construcţii de şcoli a Ministerului 
Educaţiei Naţionale, a 
următoarului obiectiv 
 
- mii lei - 
Localita
te 

Unitate 
şcolară 

Lucrar
investi

Săcuie
ni 

Liceul teoretic 
“Petőfi 
Sándor” 

Constr
campu
şcolar

Săcuie
ni 

Gr. Şc. Agricol 
Cadea 

Constr
campu
şcolar

Marghit
a 

Gr. Şc. 
Horváth János 

Constr
corp 
clădire
nouă c
clase 
laborat

Diosig Şc. Gen. cu 
clasele I-VIII 
Diosig 

Constr
clădire
nouă 

Lucrările la campusul Liceului 
teoretic “Petőfi Sándor”, din 
totalul de 18.000 mii lei 
investiţie totală, până în prezent 
s-au realizat 2.000 mii lei, iar 
pentru 2013 solicităm jumătate 
din necesar. 
Lucrările la Grupul Şcolar 
Agricol Cadea, din totalul de 
17.000 mii lei investiţie totală, 
până în prezent s-au realizat 
2.000 mii lei, iar pentru 2013 
solicităm jumătate din necesar. 
În cazul Grupului Şcolar 
Horvath Janos, clădirea nouă 
este necesară deoarece spaţiul 
fiind insuficient, elevii învaţă în 
schimburi, iar elevii din clasele 
cu predare în limba maghiară 
sunt distribuiţi în schimbul de 
după-amiază, ceea ce este 
discriminatoriu. 
Şcoala Generală Diosig a fost 
inclusă în proiectul derulat cu 
Banca Mondială, având SF 
depus în valoare de 2.085.000 
euro, iar pentru 2013 necesarul 

Se propune respingerea, 
întrucât  în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   



 
 
Nr. 
crt. 
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Valea 
lui 
Mihai 

Gr. Şc. Valea 
lui Mihai 

Construcţie 
clădire 
nouă 

2.000 

Oradea Sc. Specială 
Orizont 

Construcţie 
campus 
şcolar 

25.000 

 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

este de jumătate din valoarea 
proiectului. 
Lucrările la Grupul Şcolar Valea 
lui Mihai, din totalul de 4.000 mii 
lei investiţie totală, până în 
prezent s-au realizat 600 mii lei, 
iar pentru 2013 solicităm 
jumătate din necesar. 
Construirea campusului şcolar 
pentru Şcoala specială Orizont 
este absolut necesară deoarece 
aceasta se adresează copiilor 
cu deficienţe de pe întreg 
teritoriul judeţului. Din necesarul 
total al investiţiei solicităm 
jumătate pentru anul 2013. 
Sursa: Sursa: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

2148. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
849 Fişa obiectivului 
Sala sport multifunctionala, 
bazin de inot si parking 
subteran, bransamente, 
racorduri si amenajari exterioare 
pentru CSS Viitorul din Cluj-
Napoca 
Proiect 2013....- 

Solicităm alocarea sumei de 
10.855 mii lei pentru anul 2013. 
 
 
Proiect 2013....10.855 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 

Fondurile solicitate în 
amendament reprezintă 
cumularea contravalorii 
lucrărilor executate şi neachitate 
pentru anul 2012 în valoare de 
1.455 mii lei şi 9.400 mii lei 
prevăzută pentru anul 2013 în 
Graficul de execuţie conform 
proiectului aprobat prin Ordinul 
nr. 6209/18.12.2009, grafic 
cuprins şi în Legea bugetului de 
stat pe anul 2012. 
Sursa: Sursa: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Máté András Levente, lider Grup 
parlamentar UDMR din Camera 
Deputaţilor 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2149. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
536 Fişa obiectivului 
Sediu Inspectorat Scolar Mun. 
Cluj Napoca 
Proiect 2013....- 

Solicităm alocarea sumei de 
5.670 mii lei pentru anul 2013. 
 
 
Proiect 2013....5.670 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Máté András Levente, lider Grup 
parlamentar UDMR din Camera 
Deputaţilor 

Fondurile solicitate în 
amendament reprezintă 
cumularea contravalorii 
lucrărilor executate şi neachitate 
pentru anul 2012 în valoare de 
570 mii lei şi 5.100 mii lei 
prevăzută pentru anul 2013 în 
Graficul de execuţie conform 
proiectului aprobat prin Ordinul 
nr. 386/01.09.2008, grafic 
cuprins şi în Legea bugetului de 
stat pe anul 2012. 
 
Sursa: Sursa: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2150. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
50017103 Reparatii capitale 
aferente activelor fixe 

Solicităm suplimentarea 
alocărilor pentru anul 2013 cu 
suma de 48,7 mii lei pentru 
Centrul regional de excelenţă 
Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma de 50 mii lei a fost 
prevăzută pentru anul 2012 
pentru Centrul regional de 
excelenţă Cluj, dar în luna 
decembrie nu s-a primit 
deschiderea de credite 
acoperitoare pentru achitarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea, nu se precizează  
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si SenatMáté 
András Levente, lider Grup 
parlamentar UDMR din Camera 
Deputaţilor 

facturilor la lucrări executate şi 
recepţionate la din sursele 
prevăzute pentru anul 2012. 
Aşadar nu este vorba de o 
suplimentare propriu-zisă, ci de 
proiectarea acestei sume 
restante din anul 2012 în 
bugetul pe anul 2013. 

sursa de finanţare 
 

2151. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
3. PRIORITATI STRATEGICE 
PE TERMEN MEDIU ALE 
ORDONATORULUI. 
A. Prioritati - Domeniul Educatie 
si Formare Profesionala 2013 
A 1. Invatamant preuniversitar 
VIII. Incurajarea educatiei pe tot 
parcursul vietii 

Propunem completarea 
priorităţilor strategice ale MEN în 
domeniul educaţiei şi formării 
profesionale pe anul 2013 în 
învăţământul preuniversitar, 
precum şi a Programului pentru 
asigurarea resursei umane de 
calitate (cod program 246) cu 
următorul obiectiv. 
 
- Formarea continuă şi 
perfecţionarea cadrelor didactice 
şi didactic auxiliar din sistemul 
internaţional de învăţământ 
preuniversitar în limbile materne 
prin unităţi şi instituţii autorizate 
din ţară şi străinătate 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

Conform art.45. al.11 din Legea 
nr.1/2011: 

“Cadrele didactice care predau 
la grupe sau clase cu predare 
integrală în limba minorităţilor 
naţionale trebuie să facă 
dovada competenţei 
profesionale în limba minorităţii 
naţionale respective şi au 
dreptul la pregătire şi 
perfecţionare în limba de 
predare, în ţară sau în 
străinătate. Fac excepţie de la 
necesitatea de a face dovada 
competenţei profesionale în 
limba minorităţii naţionale 
respective cadrele didactice 
care predau limba şi literatura 
română.” 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
acesta vizează completarea 
Documentului sinteză privind 
priorităţile strategice pe 
termen mediu, care se 
depune împreună cu bugetul 
şi are rolul de a prezenta 
informaţii edificatoare pentru 
susţinerea proiectului de 
buget al ordonatorului 
principal de credite. Ca atare, 
nefiind un act care se publică 
împreună cu bugetul aprobat, 
nu este necesară 
completarea acestuia. 
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din Camera Deputatilor si Senat 
Markó Béla , Lider Grup UDMR 
Senat 
Erdei D. István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR  

2152. Anexa nr.3/25/02 , capitol 6500, 
subcapitol 01, grupa 51, TITLUL 
VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE 
Propuneri 2013  
2.004.385 mii lei 

 Propunem suplimentarea pentru 
anul 2013 a sumei totale de 
2.004.385 mii lei cu suma de 
1.400 mii lei : 
Propuneri 2013 
 2.005.785 mii lei 
 
 
 
 
 
 
Iniţiatori,  
Markó Béla , Lider Grup UDMR 
Senat 
Erdei D. István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 
 

Conform art.99, alin.1 din Legea 
nr1/2011: 
“Unităţile conexe ale 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului sunt: Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, casele 
corpului didactic, centrele 
atestate de formare continuă în 
limbile minorităţilor naţionale, 
Centrul Naţional de Instruire 
Diferenţiată, Unitatea pentru 
Finanţarea învăţământului 
Preuniversitar, palatele şi 
cluburile copiilor.” 
Suma propusă pentru 
suplimentare (1.400.mii lei) să 
fie folosită pentru înfiinţarea 
unui centru atestat de formare 
continuă în limbile minorităţilor 
naţionale, în limba maghiară. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Din 
motivaţia amendamentului 
reiese că suplimentarea 
propusă vizează înfiinţarea 
unei noi unităţi şi, ca atare, 
nu există bază legală pentru 
o astfel de finanţare. În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 
 

2153. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
6510710101 Constructii...1200 

Solicităm includerea în programul 
de reparaţii, consolidări şi 
construcţii de şcoli a Ministerului 

Investiţia este necesară pentru 
finalizarea acestui campus de 
importanţă deosebită pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
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mii lei Educaţiei Naţionale cu suma de 
26.000 mii lei. 
Obiectiv: Municipiu Oradea, 
Colegiu Economic, str. Armatei 
Române, nr. 1 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR  
Erdei D. István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 

municipiul Oradea. 
 
Sursa: Sursa: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli care ar  urma să 
fie suplimentat. De 
asemenea, potrivit Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, 
finanţarea de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale a unor 
cheltuieli investiţionale 
aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat se poate realiza pe bază 
de hotărâri ale Guvernului. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2154. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale  cu suma de 500 mii lei 
pentru proiectul de construcţie a 
grădiniţei cu program prelungit 
din comuna Râciu, judeţul Mureş.
 
 

Prin construcţia obiectivului se 
creează condiţii moderne de 
predare şi învăţare. 
 
 
 
Proiectul Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Senator PDL Emil-Marius 
Paşcan 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 
 
 

aflat la dispoziţia Guvernului 
 

învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2155. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru construcţia 
şcolii şi a grădiniţei din satul 
Ormeniş, Comuna Viişoara, 
Judeţul Mureş cu suma de 5 000 
mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Se impun investiţii pentru 
ridicarea sistemului de 
şcolarizare. 
 
 
Proiectul Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Senator PDL Emil-Marius 
Paşcan 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2156. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru construcţia 
şcolii cu clasele I-VIII din comuna 
Viişoara, Judeţul Mureş cu suma 
de  
5 000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Senator PDL Emil-Marius 
Paşcan 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se impun investiţii pentru 
ridicarea sistemului de 
şcolarizare. 
 
 
Proiectul Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
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2157. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 470.513 lei 
pentru  înfiinţarea unei grădiniţe 
în comuna Hodac, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Senator PDL Emil-Marius 
Paşcan 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se urmăreşte construirea unei 
grădiniţe cu program normal cu 
4 săli. 
 
 
Proiectul Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2158. Anexa 3/25/02 –  
Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 800.000 lei 
pentru  finalizare reparaţii la 
Şcoala Gimnazială Pogăceaua şi 
Şcoala primară Văleni  
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
desfăşurare a procesului de 
învăţământ   
 
 
Proiectul Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru  finanţarea de la titlul 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”  din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale  a unor cheltuieli de 
capital aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Senator PDL Emil-Marius 
Paşcan 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
 

2159. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 

În bugetul M.E.N., Capitolul 65 
”INVĂŢĂMÂNT”, Anexa 3/25/28, 
Programul de investiţii publice se 
vor introduce sumele aferente 
investiţiilor derulate prin fonduri 
externe rambursabile şi 
nerambursabile, astfel: 

- 65.01.65 Titlul XI 
”Chletuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă” suma de 
34.350 mii lei; 

- 65.01.56 Titlul VIII 
”Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe 
nerambursabile (FEN)”, 
suma de 148.727 mii lei; 

- 65.10.56 Titlul VIII 
”Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe 
nerambursabile (FEN)”, 

Motivare: Pentru corelarea 
Programului investiţiilor publice 
cu sursele de finanţare 
 
Sursa de finanţare: Nu necesită 
finanţare. Sumele sunt cuprinse 
în bugetul M.E.N. 
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suma de 452.820 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat Deputat PSD Alin 
Petrache 

2160. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 

În cadrul bugetului M.E.N., 
capitolul 65.01. ”ÎNVĂŢĂMÂNT”, 
Anexa 3/25/29  se introduce un 
obiectiv nou de investiţii având 
denumirea ”Studio de teatru la 
Universitatea Naţională de Artă 
Teatrală şi Cinematografică 
”I.L.CARAGIALE” din Bucureşti”, 
cu indicatorii tehnico-economici 
anexaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

MOTIVARE: 
Universitatea Naţională de Artă 
Teatrală şi Cinematografică 
”I.L.Caragiale” din Bucureşti îşi 
desfăşura o parte din activităţile 
instructiv-educative în Studioul 
Casandra. Studioul se afla într-o 
clădire cu risc seismic ridicat, 
degradată fizic şi moral, a cărei 
consolidare şi refacere a 
întârziat mai mulţi ani din cauza 
statului incert al regimului de 
proprietate, ulterior fiind 
retrocedată . În acest moment , 
construcţia unui studio de teatru 
de nivel profesional mediu este 
o necesitate de prim ordin a 
UNATC. 
Sursa de finanţare: 
Cu încadrarea în bugetul 
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Deputat PSD Angel Tîlvăr 
 
  

M.E.N., prevăzut la capitolul 
65.01. Titlul 71 ”Cheltuieli de 
capital – Construcţii”, prin 
diminuarea corespunzătoare a 
”Capitolului C – Alte cheltuieli 
de investiţii”, lit. e)  – Alte 
cheltuieli de natura investiţiilor”. 

2161. Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale - 

În cadrul bugetului M.E.N., 
capitolul 53.01. ”Cercetare 
fundamentală şi Cercetare 
dezvoltare”, Anexa 3/25/29 se 
introduce un obiectiv nou de 
investiţii având denumirea 
”Laborator cercetare – Centru 
Cercetare Murighiol, jud. Tulcea, 
cu indicatorii tehnico-economici 
anexaţi. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PSD Petru Andea  
 

MOTIVARE: 
Necesitatea construirii unei 
clădiri de laboratoare la 
Murighiol îl constituie faptul că 
Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Ştiinţe 
Biologice Bucureşti este 
iniţiatorul, în cadrul consorţiului 
român, creării Centrului 
Internaţional de Studii Dunăre-
Delta Dunării-Marea Neagră. 
Construirea acestui obiectiv 
este activ susţinută ca şi 
necesitate strategică de către 
Strategia Uniunii Europene 
pentru regiunea Dunării şi va 
constitui baza de lucru unde vor 
putea activa şi interacţiona toate 
echipele naţionale şi 
internaţionale interesate în 
dezvoltarea de soluţii durabile 
pentru problemele specifice 
privind biodiversitatea, mediul şi 
riscurile de mediu, dezvoltarea 
socio-economică. 
Sursa de finanţare: 
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Cu încadrarea în bugetul 
M.E.N., prevăzut la capitolul 
53.01. Titlul 55 ”Alte transferuri”, 
art. 12 ”Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat”, 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Capitolului C 
– ”Alte cheltuieli de investiţii”. 

 
 
Nr. crt. 2162 
 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE         Anexa 3      
      
FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII 
STUDIO DE TEATRU LA UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ şI CINEMATOGRAFICĂ 
“I.L.CARAGIALE” DIN BUCUREŞTI 
Tipul cheltuielii:          B – Obiective (proiecte) de investiţii noi 
   
A. DATE GENERALE  
         1        Date geografice:  
                             1.1 Judeţ/Sector Sector 2 
                             1.2 Municipiu/Oraş/Comună Bucureşti 
                             1.3 Amplasament Str. Matei Voievod nr. 75-77 
   
         2        Date referitoare la studiul de fezabilitate  
                             2.1 Numărul şi data Acordului MFP  
                             2.2 Numărul şi data aprobării studiului de  Aviz 14/2012 
                                    fezabilitate (HG/Ordin/Decizie/Decret)  
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B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI  
         1        Valoarea totală aprobată (mii lei) 2.686 
         2        Data preţului pentru calculul valorii totale (luna/an) 10/2012 
         3        Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) Ad=507 mp 
         4        Durata de realizare aprobată (număr luni) 12 
   
C DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
         1        Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei)  
         2        Data preţului (luna/an)  
         3        Durata de realizare contractată (nr. luni)  
         4        Data începerii investiţiei (luna/an)  
         5        Data programată a terminării şi PIF (luna/an)  
         6        Valoarea decontată până la 31 decembrie 2011 (mii lei)  
         7        Valoarea programată în anul 2012 (mii lei)  
         8        Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2012 (mii lei)  
   
   
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE, 

… 
 

      mii lei 

Surse de finanţare 
şi costuri de 
finanţare 

Total 

Cheltuieli 
efectuate 
până la 
31.10.2011 

Cheltuieli 
preliminate 
2012 

Program 
2013 

Estimări 
2014 

Estimări 
2015 

0 1 2 3 4 5 6 
       
TOTAL GENERAL 2.686 0 0 1.500 1.186 0 
       
ÎNVĂȚĂMÂNT       
       
Buget de stat 1.186 0 0 500 686 0 
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Venituri proprii 1.500 0 0 1.000 500 0 
       
 
 
 
 
Nr. crt. 2163 
 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE          Anexa 2     
      
FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII 
Laborator de cercetare-Centru Cercetare Murighiol 
Tipul cheltuielii:          B – Obiective (proiecte) de investiţii noi 
   
A. DATE GENERALE  
         1        Date geografice:  
                             1.1 Judeţ/Sector Tulcea 
                             1.2 Municipiu/Oraş/Comună Murighiol 
                             1.3 Amplasament Murighiol 
   
         2        Date referitoare la studiul de fezabilitate  
                             2.1 Numărul şi data Acordului MFP  
                             2.2 Numărul şi data aprobării studiului de  Ordin 3080/22.01.2013 
                                    fezabilitate (HG/Ordin/Decizie/Decret)  
   
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  
         1        Valoarea totală aprobată (mii lei) 4.070 
         2        Data preţului pentru calculul valorii totale (luna/an) 11/2012 
         3        Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 572 mp Ad 
         4        Durata de realizare aprobată (număr luni) 24 
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C DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
         1        Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei) 4.070 
         2        Data preţului (luna/an) 11/2012 
         3        Durata de realizare contractată (nr. luni) 24 
         4        Data începerii investiţiei (luna/an) 05/2013 
         5        Data programată a terminării şi PIF (luna/an) 12/2014 
         6        Valoarea decontată până la 31 decembrie 2011 (mii lei) - 
         7        Valoarea programată în anul 2012 (mii lei) - 
         8        Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2012 (mii lei) 4.070 
 
 
 
 

  

   
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE 

 
I – Credite de angajament 
II- Credite bugetare 

 

      mii lei 

Surse de finanţare 
şi costuri de 
finanţare 

Total 

Cheltuieli 
efectuate 
până la 
31.10.2011 

Cheltuieli 
preliminate 
2012 

Program 
2013 

Estimări 
2014 

Estimări 
2015 

0 1 2 3 4 5 6 
       
5000TOTAL 
GENERAL 

4.070 
4.070 0 0 2.700 

2.700 
1.370 
1.370 0 

       
53.00CERCETARE 
FUNDAMENTALA 
SI CERCETARE 

4.070 
4.070 0 0 2.700 

2.700 
1.370 
1.370  
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DEZVOLTARE 
BUGET DE STAT 
 
53.01CERCETARE 
FUNDAMENTALA 
SI CERCETARE 
DEZVOLTARE  
53.01.5501 
A.Transferuri 
interne 
 

4.070 
4.070 0 0 2.700 

2.700 
1.370 
1.370  

5301550112 
Investitii ale 
agentilor economici 
cu capital de stat 

4.070 
4.070 0 0 2.700 

2.700 
1.370 
1.370 0 

       
       
       
 
 
2164. Ministerul Educaţiei Nationale 

Anexa nr.3/25 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Educaţiei 
Nationale cu suma de 264 mii 
lei pentru reabilitare grădiniţa 
Lucieni, com. Lucieni, judetul 
Dambovita. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 

MECTS, ctr. 22.08.2008, 
lucrări efectuate şi neachitate. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2165. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu   suma  
de   450   mii   RON, necesară 
Consiliului Local Seaca de 
Pădure, pentru   reabilitarea 
Şcolii Generale cu clasele I-VIII 
Seaca de Pădure, din comuna 
Seaca de Pădure, judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. Sursa 
de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  De 
asemenea, pe de o parte se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale, iar pe de 
altă parte se face precizarea 
că suma este necesară  
pentru un Consiliu Local. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

2166. Ministerul  Educaţiei, 
Nationale 
Anexa nr.3/25 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma  
de 1000  mii lei  pentru 

Modernizarea acestei acestei 
baze sportive este  necesară 
pentru asigurarea unor 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
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modernizare   bază   sportivă, 
oraşul Segarcea, judeţul Dolj. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

condiţii decente pentru 
practicarea de activităţi 
sportive pentru locuitorii din 
oraşul Sergarcea 

Ministerului Educaţiei 
Naţionale a cheltuielilor de 
construcţie a bazelor sportive 
care aparţin autorităţolor 
locale. De asemenea, nu 
este precizată sursa de 
finanţare.  

2167. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 25 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Deputat PDL- 
Cezar PREDA si Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
Reparaţii capitale 
Scoala I-VIII, com. Podgoria, 
jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

2168. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 213.000 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea reabilitării 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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mii lei pentru izolarea exterioară 
a Gradiniţei cu Program Prelungit 
Nr.7 
Oraşul Negreşti-Oaş, 
Judeţul Satu Mare 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Deputat PDL – 
PAUL MARIA ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

termice a cladirii, ceea ce va 
genera costurile mai mici pentru 
întreţinere. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

2169. Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 2; 
Alineatul 15 

Reparaţii capitale la Şcoala de 
Arte şi Meserii, localitatea 
BODEŞTI, comuna BODEŞTI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 
275 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Motivaţia: Pentru asigurarea 
unor condiţii adecvate elevilor în 
timpul procesului de 
învăţământ; 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

2170. Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul Instalat centrală termică la Motivaţia: Pentru asigurarea Se propune respingerea, 
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Educaţiei Naţionale Capitolul 
5001; Grupa 51; Articolul 2; 
Alineatul 15 

Şcoala Generală cu clasele I- 
VIII, localitatea STÎNCA, comuna 
PIPIRIG, judeţul Neamţ, în 
valoare de 50 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi  Grupurile 
Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

unor condiţii adecvate elevilor 
în timpul procesului de 
învăţământ; 
 

întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat şi nu este 
specificată sursa de finanţare 

 
 



ANEXA NR.2 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 
ORDONATOR: 3/26 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/26  
Ministerul Sănătăţii  
 
Capitolul 66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii unităţilor sanitare 

Se alocă suma de 1. 000. 000 lei 
- în bugetul Ministerului Sănătăţii 
pentru “Achiziţionarea unui 
Computer Tomograf pentru 
Spitalul din Codlea” 
Alocarea se realizează către 
Spitalul Codlea. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
deputat Maria Grecea – PPDD 
 senator Marius Coste – PPDD 

Spitalul Codlea nu dispune în 
prezent de un astfel de 
echipament de investigare a 
cărui utilitate este extrem de 
mare pentru o bună 
diagnosticare a pacienţilor din 
zonă. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

2.  Anexa nr.3/26 
Ministerul Sanatatii  
Capitolul 66.10  
Programul: Asigurarea 
calităţii serviciilor medicale 
(Programul de investiţii)  

Prevederea în Buget a sumei de 
5.600 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul: 
„Înfiinţare Centru de sănătate 
multifuncţional” în oraşul 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Dezvoltarea si modernizarea 
Infrastructurii unitatilor sanitare 

Mărăseşti, Jud. Vrancea. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

locale. 
 
 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

3.  Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 
Capitolul 66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii unitatilor sanitare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
40 de mii de lei pentru finanţarea 
cheltuielilor de reabilitare la 
unitatea “reparaţii dispensar 
uman” localitatea Valea mare 
Pravat, judeţul Argeş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Deputat Alin-Constantin Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 
 

Este singura unitate medicală 
din zonă şi necesită reparaţii 
capitale  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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4.  Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 
Capitolul 66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii unitatilor sanitare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
40 de mii de lei pentru finanţarea 
obiectivului "Amenajarea clădirii 
dispensarului” localitatea 
Poienarii de Muscel, judeţul 
Argeş. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Deputat Alin-Constantin Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 

Este singura unitate medicală 
din zonă şi necesită reparaţii 
capitale  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

5.  Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, 
 
 Capitolul 66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii unitatilor sanitare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
50 de mii de lei pentru finanţarea 
obiectivului "Asigurare utilităţi 
dispensar uman” localitatea 
Davideşti, judeţul Argeş 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Este nevoie de îmbunătăţirea 
infrastructurii de sănătate din 
zonă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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publică a Senatului 
 
 Deputat Alin-Constantin Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 
 
 

6.  Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, 
 
 Capitolul 66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii unitatilor sanitare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
10 de mii de lei pentru finanţarea 
obiectivului "Achiziţie sediu 
dispensar Conteşti” localitatea 
Davideşti, judeţul Argeş 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Deputat Alin-Constantin Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 
 

Este nevoie de îmbunătăţirea 
calităţii tehnicii utilizate la 
dispensar 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

7.  Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, 
 
 Capitolul 66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si modernizarea 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma 
de 200 de mii de lei pentru 
finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea “Spitalul 
Judeţean de Urgenţă” din 

Finanţarea cheltuielilor de 
întreţinere şi modernizare a 
uniăţii spitaliceşti 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetul tuturor instituţiilor 
publice  a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
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infrastructurii unitatilor sanitare Municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Deputat Alin-Constantin Bucur 
Grupul parlamentar PPDD 
 

a activităţii acestora.  
 

8.  Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 66.10, 
Punctul  1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii unitatilor sanitare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma 
de 200 de mii de lei pentru 
finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea “Seviciul 
Judeţean de Ambulanţă” din 
Municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Deputat Alin-Constantin Bucur 

Finanţarea cheltuielilor de 
întreţinere şi modernizare a 
uniăţii spitaliceşti. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetul tuturor instituţiilor 
publice  a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
a activităţii acestora.  
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Grupul parlamentar PPDD 
9.  Anexa 3/26 Ministerul 

Sănătăţii, 
 
 Capitolul 66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii unitatilor sanitare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma 
de 250 de mii de lei pentru 
finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea “Centrul de 
Dializă” din Municipiul 
Alexandria, judeţul Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Deputat Alin-Constantin Bucur 
Grup Parlamentar PP- DD 
 

Finanţarea cheltuielilor de 
întreţinere şi modernizare a 
uniăţii spitaliceşti 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetul tuturor instituţiilor 
publice  a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
a activităţii acestora.  
 

10.  Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 66.10, 
Punctul  1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii unitatilor sanitare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma 
de 200 de mii de lei pentru 
finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea “Centrul de 
sănătate” din comuna Cervenia, 
judeţul Teleorman 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Apărării 

Finanţarea cheltuielilor de 
întreţinere şi modernizare a 
uniăţii spitaliceşti. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetul tuturor instituţiilor 
publice  a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
a activităţii acestora.  
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Naţionale 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Deputat Alin-Constantin Bucur 
Grup Parlamentar PP- DD 
 
 

11.  Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 66.10, 
Punctul  1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii unitatilor sanitare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma 
de 100 de mii de lei pentru 
finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la unitatea “Spitalul de 
Psihiatrie” din comuna 
Poroschia, judeţul Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Deputat Alin-Constantin Bucur 
Grup Parlamentar PP- DD 
 

Finanţarea cheltuielilor de 
întreţinere şi modernizare a 
uniăţii spitaliceşti 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetul tuturor instituţiilor 
publice  a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
a activităţii acestora.  
 

12.  Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 66.10, 

Se alocă suma de 1 000 000 lei - 
în bugetul Ministerului Sănătăţii 

Spitalul Codlea nu dispune în 
prezent de un astfel de 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
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Punctul  1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii unitatilor sanitare 
 
 

pentru “Achiziţionarea unui 
Computer Tomograf pentru 
Spitalul din Codlea” 
Alocarea se realizează către 
Spitalul Codlea 
 
Sursa de finanţare – Ministerul 
Sănătăţii 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD 
 

echipament de investigare a 
cărui utilitate este extrem de 
mare pentru o bună 
diagnosticare a pacienţilor din 
zonă. 
 

responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 

13.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea unor lucrări de 
construcţie ambulatoriu şi spital 
în oraşul Făget, judeţul Timiş. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Asigurarea unor servicii 
medicale de strictă necesitate. 
Există proiect pentru această 
investiţie. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
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 Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

14.  Anexa nr.3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Sănătăţii cu suma de 
132.000 mii lei pentru obiectivul 
Spitalul de Urgenta- RK si 
aparatura 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Starea de dezvoltare si dotare a 
retelei medicale spitalicesti din 
zona este foarte precara. Este 
necesara constructia unui spital  
bine dotat pentru a deservii 
locuitorii din Valea Jiului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

15.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 66.10, 
Punctul  1.1.Proiectul:
Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii unitatilor sanitare 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
pentru reabilitare, modernizare 
dispensar medical , comuna 
Stejari, judeţul Gorj. 
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru acordarea 
ajutorului medical în condiţii de 
igienă maximă pentru locuitorii 
comunei Stejari, judeţul Gorj. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetul tuturor instituţiilor 
publice  a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
a activităţii acestora.  
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Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 
 
 

16.  Anexa 3/26  
Ministerul Sănătăţii, 
Capitolul66.10,  
Punctul  1.1.Proiectul:
Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii unitatilor sanitare 

Alocarea sumei de 764.000 lei 
pentru înfiinţarea  la Ţicleni a 
unei substaţii a Serviciului 
Judeţean de Ambulanţă Gorj.  
 
Sursa de finanţare : sume 
alocate din bugetul de  stat: 
Ministerul Sănătăţii 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 
 
 

Alocarea acestor fonduri este 
necesară pentru asigurarea 
serviciilor medicale de urgenţă 
pentru locuitorii oraşului Ţicleni. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in 
pozitie globala si se detaliaza 
pe obiective de ordonatori 
principali de credite la 
propunerea autoritatilor 
locale  
 

17.  Anexa 3/26 
 Ministerul Sănătăţii, Capitolul 
66.10, Punctul  1.1.Proiectul:
Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii unitatilor sanitare 

Se alocă suma de 250 mii lei 
pentru utilare cu aparatura 
medicala şi  modernizare  pentru 
Spitalul municipal Aiud, Judetul 
Alba 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală si 
judeteana. Deserveste din 2010 
si orasul Ocna Mures si 
localitatile limitrofe, avand un 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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crt. 
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- 11 -

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

flux suplimentar de 30.000 de 
potentiali pacienti 
 
 

bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

18.  Anexa 3/26 
 Ministerul Sănătăţii, Capitolul 
66.10, Punctul  1.1.Proiectul:
Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii unitatilor sanitare 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru lucrari reamenajare si 
dotari cu aparatura medicala 
pentru Policlinica orasului Ocna 
Mures, Judetul Alba. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Incepand cu anul 2010 Spitalul 
din Ocna Mures a fost inchis, 
este nevoie de asistenta 
medicala calificata pentru 
locuitorii zonei 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

19.  Anexa 3/26    Se propune respingerea 
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 Ministerul Sănătăţii, Capitolul 
66.10, Punctul  1.1.Proiectul:
Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii unitatilor sanitare 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 870 mii lei  
Studiu de fezabilitate şi 
proiectare construcţie spital 
oraşenesc Năvodari 
 
Judetul Constanta-  
Orasul Navodari 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social. 
 
 

amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

20.  Anexa 3/26  
Ministerul Sănătăţii, Capitolul 
66.10, 
 Punctul  1.1.Proiectul:
Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii unitatilor sanitare 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 188,781 mii lei pentru 
finanţare 
achiziţionare echipamente pentru 
serviciul voluntar de situaţii de 
urgenţă - vidanjă în localitatea 
Săcele 
 
Judetul Constanta- Comuna 
Sacele 

Obiectiv nou de investiţii 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

bugetar 
Tototdată nu există bază 
legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Sănătăţii 
a chetluielilor pentru serviciile 
voluntare de situaţii de 
urgenţă. 

21.  Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii  

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de  
13.892,920 lei pentru 
”Modernizare,reabilitare si dotare 
cu echipipamente de specialitate 
a ambulatoriului integrat al 
spitalului Macin,jud.Tulcea  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Autori: Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 



 
 
Nr. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

22.  Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de   3.500.mii 
lei  pentru Modernizarea si 
reabilitarea Spitalului orasenesc 
Macin, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

23.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 1.000.000 
lei pentru modernizarea, 
reabilitarea şi dotarea cu 
echipamente de specialitate a 
Ambulatoriului integrat al 
Spitalului Municipal Lupeni, 
jud. Hunedoara 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Documentaţia pentru depunere 
este în curs de elaborare, 
contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni este de 400.000 lei, 
valoarea totală a proiectului 
fiind de 1.400.000 lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
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Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera deputaţilor şi Senat  
 

24.  Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de  190,538 
mii  lei  pentru Reabilitare 
consolidare cladire dispensar si 
farmacie loc.Luncavita, jud. 
Tulcea  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

25.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 13.600.000 
lei pentru reparaţii capitale la 
Spitalul Municipal Lupeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
  Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Clădirea spitalului este 
deteliorată şi necesită reparaţii 
capitale prin înlocuirea 
acoperişului, repararea faţadei, 
repararea scărilor de acces, 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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publică a Senatului 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

26.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 613.550 lei 
pentru reparatii curente la 
Spitalul Municipal Lupeni, 
judeţul Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 
  Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sunt necesare reparaţii curente 
la nivelul corpului de spital dat 
în funcţiune în anul 2002 cât şi 
a anexei spitalului unde 
funcţionează serviciul de 
ambulanţă  
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

27.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 150.000 lei 
pentru lucrări de consolidare 
terasament la Spitalul 
Municipal Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Lucrările de consolidare sunt 
necesare la toate zidurile 
laterale ale spitalului şi la 
terasamentul din partea de 
sudvest. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

28.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 5.531.840 
lei pentru dotări şi 

Este imperios necesară 
suplimentarea dotării existente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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echipamente medicale la 
Spitalul Municipal Lupeni 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

cu aparatură medicală şi 
echipamente de telecomunicaţii.
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

29.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 60.000.000 
lei pentru reparaţii capitale la 
Spitalul de Urgenţă Petroşani, 
judeţul Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 

În cei 32 de ani de când 
funcţionează spitalul în această 
clădire, nu a beneficiat de nici o 
reparaţie capitală. Reparatia 
este necesara si in vederea 
acreditarii spitalului. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

30.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 1.802.617,18 
lei pentru Studiu de fezabilitate – 
R.K. 
„MODERNIZAREA SI 
ECHIPAREA SECTIEI 
SPALATORIE” – Spitalul 
Municipal “Dr. Alexandru 

Stadiul avansat de degradare a 
constructiei si uzura fizica si 
morala a utilajelor din 
spalatorie. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
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Simionescu“ Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Guvernului finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

31.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 
1.360.811,43 lei pentru Studiul 
de fezabilitate – R.K. 
„INSTALATII SI RETELE DE 
SEMNALIZARE INCENDIU”- 
Spitalul Municipal “Dr. 
Alexandru Simionescu“ 
Hunedoara 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Alinierea la cerintele 
prevederilor U.E. si legilor in 
vigoare. 
 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

32.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 1.279.000 
lei pentru dotări şi 
echipamente medicale la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva, judeţul Hunedoara. 

Este necesar suplimentarea 
dotării existente cu aparatură 
medicală şi echipamente. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

33.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 27.732,90 mii 
lei pentru modernizarea şi 
extinderea unităţii prin 
construirea unei aripi noi la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva, judeţul Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Construirea unei aripi noi a 
spitalului cu o suprafaţă utilă de 
2900 mp care împreună cu 
supraînăltarea corpului principal 
cu două nivele ar duce la 
obtinerea a circa 390 locuri de 
cazare. 
 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

34.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 4.976.351,33 
lei pentru Studiul de fezabilitate – 
R.K UNITATE PRIMIRE 
URGENTE – UPU, Spitalul 
Municipal “Dr Alexandru 
Simionescu“ Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Stadiul avansat de degradare a 
constructiei si uzura fizica si 
morala a acesteia.  
 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

35.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 3.224.756,50 
lei pentru Studiul de fezabilitate – 
R.K SECTIE ANESTEZIE SI 
TERAPIE 
INTENSIVA –ATI Spitalul 
Municipal “Dr. Alexandru 
Simionescu“ Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 
 

Acreditarea spitalului si alinierea 
la cerintele prevederilor U.E. si 
legilor in 
vigoare. 
 
 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

36.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 4.963.258,39 
lei pentru Studiul de fezabilitate – 
R.K SECTIE CHIRURGIE, 
Spitalul Municipal “Dr. Alexandru 
Simionescu“ Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Alinierea la cerintele 
prevederilor U.E. si legilor in 
vigoare. 
 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

37.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 2.500.000 lei 
pentru reabilitarea si 
modernizarea Spitalului 
Municipal Vulcan, jud. 
Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  
 

Cladirea in care a functionat 
spitalul este veche, cu circuite si 
utilitati ce necesita modernizare 
conform standardelor europene. 
Dotarea cu aparatura medicala  
moderna. Rabilitare secţii, 
compartimente, CPU, spitalizare 
zi. Modernizarea secţiilor, 
compartimentelor si farmaciei 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

38.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 3.561.910 lei 
pentru construcţie nouă - Spitalul 
Municipal Vulcan, 
jud.Hunedoara. 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  Grupurile Parlamentare ale PDL 

Este necesară pentru 
desfăşurarea activităţilor 
medicale la care se prevăd 
circuite speciale (boli 
infecţioase, dermatologie, 
HIV/SIDA, TBC, etc.) 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

39.   
Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 1.000.000 
lei pentru echipamente - Spitalul 
Municipal Vulcan, 
jud.Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 
 
  Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Senzori de fum, şi stem de 
securitate şi alarmă, camere 
video, echipament IT, etc., 
necesare acreditărilor şi 
certificărilor precum şi legislaţiei 
în vigoare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

40.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 50.000 lei 
pentru materiale consumabile - 
Spitalul Municipal Vulcan, 
jud.Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Pentru desfăşurarea activităţilor 
medicale şi combaterea 
infecţiilor nosocomiale 
 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

41.  Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sanatatii 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 36.000 mii 
lei pentru finantarea lucrarilor de 

 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
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constructie a Corpului B Spitalul 
de Copii Louis Turcanu 
Timisoara. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
  

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 

42.  Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sanatatii 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 495000 
mii lei  pentru finanţarea unor 
lucrări de finalizare a constructiei 
Spitalului de pe Calea 
Torontalului, km 5 – Institutul 
Regional de Oncologie 
Timisoara. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Vasile Blaga Senator PDL 

 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
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Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 

43.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 1000 mii lei pentru 
reparaţii capitale la policlinica 
orăşenească cu sediul în clădirea 
Palatului Regal, oraşul 
Segarcea, judeţul Dolj. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănatatii prin 
diminuarea cu 50% a cheltuielilor 
cu bunuri şi serrvicii   
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat

Clădirea Palatului Regal a fost 
construită în timpul regelui Carol 
I, iar din 1956 în incintă 
funcţionează spitalul orăşenesc 
Segarcea. Aceasta necesită 
reparaţii capitale fiind degradată 
din cauza trecerii timpului, 
autorităţile locale nedispunând 
de fondurile necesare acestor 
reparaţii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
De altfel, chetluielile cu 
bunuri si servicii sunt astfel 
dimensionate încât sa 
asigure desfăşurarea în bune 
condiţii a acţiunilor care se 
finanţează de  la acest titlu.  
 

44.  Anexa 3/26  
Ministerul Sănătăţii  
Capitolul 5001 Cheltuieli de 
capital 

Construire sediu dispensar 
uman, Sat Terca, Comuna 
Lopătari, Judeţ Buzău = 100 mii 
lei 
 

Realizarea unor spaţii necesare 
funcţionării normale a 
dispensarului uman. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 

căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝.  
Totodată, investiţia 
respectivă aparţine 
autorităţilor administraţiei 
publice locale  
 

45.  Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 1000 mii lei pentru 
„Centru pentru recuperarea 
copiilor autişti Slobozia”, 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa.
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea unui centru pentru 
recuperarea copiilor autişti prin 
transformarea unei centrale 
termice. Obiectivul urmează a 
se realiza în colaborare cu o 
organizaţie neguvernamentală 
din judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝.  
Totodată, investiţia 
respectivă aparţine 
autorităţilor administraţiei 
publice locale. 
 
 

46.  Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 400 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare dispensar 
uman” comuna Coşereni, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 

Pentru asigurarea de servicii 
medicale de bază pentru 
populaţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finanţare˝.  
Totodată, investiţia 
respectivă aparţine 
autorităţilor administraţiei 
publice locale. 
 

47.  Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 2000 mii lei pentru 
obiectivul „Amenajare centru 
externalizat pentru servicii 
medicale al Spitalului de Urgente 
Slobozia”, situat în orasul 
Tăndărei, judeţul Ialomita 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea de servicii 
medicale de urgenţă în condiţii 
de civilizaţie pentru populaţia 
oraşului Ţăndărei. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝.  
Totodată, investiţia 
respectivă aparţine 
autorităţilor administraţiei 
publice locale. 
 

48.  Anexa 3/26 
 Ministerul Sănătăţii   
Grupa/Titlul 51, Titlul VI   
Transferuri între unităţi ale  
administraţiei publice  
art. 02 - Transferuri de  
capital, alin. 11 –  
Transferuri pentru reparaţii 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  4 000 mii lei pentru  
lucrări de reabilitare, 
modernizare şi dotare  a  
Spitalului Municipal Beiuş, Jud. 
Bihor. 
 
 

.Asigurarea lucrărilor de 
intervenţii de natura reparaţiilor 
capitale pentru reabilitarea 
spitalului municipal,  in vederea  
conformării acestuia la cerinţele 
pe care trebuie să le 
indeplinească spitalele pentru  
acreditare şi oferirea unor

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
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capitale în spitale Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
  Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

servicii medicale de calitate 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
   

finanţare˝.  
Totodată  de la de la alineatul 
51.02.11 ˝Transferuri pentru 
reparaţii capitale la spitale˝ 
se finanţează investiţii ale 
spitalelor din reţeaua 
Ministerului Sănătăţii., spitalul 
în cauză  aparţinând 
autorităţilor administraţiei 
publice locale. 
 

49.  Ministerul Sănătăţii  
Anexa 3/26  
 

Se propune alocarea sumei de 
20.000 mii lei pentru finanţarea  
obiectivului „Continuare lucări  de 
reparaţii capitale”, Spitalul  
judeţean  de urgenţă Călăraşi, 
jud. Călăraşi. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
  Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea condiţiilor  
optime medicale în teritoriu în 
cadrul procesului de reformă din 
sistemul sanitar  
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝.  
 

50.  Anexa3/26 
Ministerul Sanatatii 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finantarea proiectului 
privind asigurarea securitatii 
cibernetice prin instalarea de 
filtre - servere de tip I si de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail si internet ) 

Acest proiect va permite 
identificarea si protejarea 
atacurilor malitioase si furturilor 
de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Sanatatii 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
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Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 
 
 

Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 

51.  Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului suma de100.000.mii lei 
pentru   construcţia  Spitalului de 
Urgentă Cluj 100.000.miilei 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013 

52.  Anexa nr.3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 600 mii lei 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
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 pentru dotarea Spitalului 
Municipal Dej cu aparaturi 
medicale de investigări, judeţul 
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Ministerului Sănătăţii 
 

responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013 

53.  Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
Capitol 66.01/66.10 –  
1. Programul: Asigurarea 
calitatii serviciilor medicale 
(Programul de 
investitii) având 2 componente: 
1.1. Dezvoltarea si 
modernizarea 
Infrastructurii unitatilor sanitare 
1.1.1 Finalizarea obiectivelor de 
investitii in continuare, incepute 
din anii precedenti 
1.1.2 Programul de consolidari 
a cladirilor unitatilor sanitare 
1.1.3 Reabilitarea infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
Anexa 3/26/Capitol 66.01/66.10 
cu suma de  
28 000 mii lei pentru 
consolidarea şi reabilitarea 
Institutului de Gastroenterologie 
şi Hepatologie – Tronsoanele 1, 
2, 3 din cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţe „Sfântul 
Spiridon” Iaşi  
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării lucrărilor de 
amenajare a Clinicii de 
Chirurgie plastică şi arşi. Clinica 
se află actualmente în clădirea 
Spitalului de Urgenţe şi 
urmează să fie mutată în 
clădirea Institutului de 
Gastroenterologie.  
Eliberarea urgentă a clădirii, va 
face posibilă mutarea şi 
amenajarea  Institutului 
Regional de Oncologie Iaşi, 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece:  
-  Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
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unitatilor sanitare prin 
efectuarea 
reparatiilor capitale 
 
 

şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Deputat PDL, Dr. Camelia 
Bogdănici 
 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
  
 
  

obiectiv prioritar pentru 
Ministerul Sănătăţii, după cum 
reiese chiar din proiectul Legii 
Bugetului (Anexa 3/26, p.11) - 
“Refuncţionalizare imobil Spital 
Clinic de Urgenţe cu 300 paturi 
Iaşi, în curs de execuţie,  
pentru amenajarea Instiutului 
Regional de Oncologie 300 
paturi Iasi, judetul Iasi”; a cărui 
finalizare este prevăzută pentru 
anul 2013.”   
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Sănătăţii 
 

dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a 
se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
 

54.  Anexa 3/26/ 
Ministerul Sănătăţii 
Capitol 66.01/66.10 –  
1. Programul: Asigurarea 
calitatii serviciilor medicale 
(Programul de 
investitii) avand 2 componente: 
1.2. Dezvoltarea si 
modernizarea Infrastructurii 
unitatilor sanitare 
1.1.1 Finalizarea obiectivelor de 
investitii in continuare, incepute 
din anii precedenti 
1.1.2 Programul de consolidari 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
Anexa 3/26/Capitol 66.01/66.10 
cu suma de  
8 000 mii lei pentru consolidarea 
Pavilionului D – UPU SMURD - 
lucrări extindere şi modernizare 
din cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţe „Sfântul 
Spiridon” Iaşi  
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea 
extinderii şi modernizării  UPU 
SMURD. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Sănătăţii 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 31 -

a cladirilor unitatilor sanitare 
1.1.3 Reabilitarea infrastructurii 
unitatilor sanitare prin 
efectuarea 
reparatiilor capitale 
 
 

şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Deputat PDL, Dr. Camelia 
Bogdănici 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
  

destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 

55.  Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
Capitol 66.01/66.10 –  
1.2 Proiectul: 
Dotarea unitatilor sanitare cu 
aparatura 
medicala, echipamente si 
mijloace de transport sanitar 
specifice 
(ambulante, autosanitare, etc.) 
1.2.1 Dotarea cu aparatura, 
echipamente si dispozitive 
medicale a unitatilor sanitare 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
Anexa 3/26/Capitol 66.01/66.10 
cu suma de  
 9 225 mii lei pentru achiziţionare 
de aparatură medicală de înaltă 
performanţă (RMN, computer 
tomograf, angiograf) în cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţe „Sfântul Spiridon” Iaşi   
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Deputat PDL, Dr. Camelia 
Bogdănici 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului, avându-se în 
vedere următoarele: 
 
- RMN este defect, iar 
manevrele medicale se 
efectuează prin contract cu 
laborator de imagistică privat, 
ceea ce presupune deplasarea 
pacientului pentru investigaţii şi 
cheltuieli suplimentare pentru 
spital;  
-    CT este depăşit moral;   
- Angiograful este absolut 
necesar Clinicii de Cardiologie - 
Compartiment Cardiologie 
Intervenţională. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Sănătăţii  
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 

56.  Anexa nr. 3/26 Ministerul Propune majorarea sumelor Spitalului Judeţean Baia Maie a Se propune respingerea 
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Sănătăţii 
6601 Sănătate 
cod program 648 Asigurarea 
calitatii serviciilor medicale 
propuneri 2013....410.847 mii lei
 
6610510208 Aparatură 
medicală şi echipamente de 
comunicaţii în urgenţă 
 
 

cuprinse în bugetul de stat cu 
14.252 mii lei pentru dotarea 
Spitalului Judeţean Baia Maie în 
vederea prestării unor servicii 
medicale asiguraţilor din judeţul 
Maramureş şi învecinate: 
1. echipament radioterapie 

(accelerator+simulator+ 
sistem de plan tratament 
....12.250 mii lei 

2. aparat Rx grafie digitalizat 
....650 mii lei 

3. Aparat radiologic C ARM 
(bloc operator) ....250 mii lei 

4. Litotriptor ...550 mii lei 
5. Aparat pentru hemostaza 

ligatura...200 mii lei 
6. Laser chirurgical pentru ORL 

....250 mii lei 
7. Ecograf cu transductor 

transrectal cu kit de puncţie 
...375 mii lei 

 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Bònis István, Erdei D. István, 
deputaţi UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 
 
 

fost declarat de interes zonal şi 
astfel deserveşte sute de mii de 
persoane din Maramureş şi 
judeţele limitrofe. Achiziţionarea 
aparaturii va conduce la 
creşterea calităţii serviciilor 
medicale prestate asiguraţilor.  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
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57.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
6601 Sănătate  
 
6601510212 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicităm includerea în 
cheltuielile de sănătate pentru 
investiţii şi reparaţii capitale a 
sumei de 7.349,280 mii lei 
destinată reamenanjării şi 
extinderii clădirii Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Miercurea 
Ciuc, judeţul Harghita. 
-  
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 
 

În prezent, secţiile de boli 
infecţioase şi pneumologie, 
aferente Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Miercurea Ciuc, 
funcţionează într-o clădire 
construită cu o altă destinaţie în 
anul 1814, iar starea actuală a 
acesteia nu îndeplineşte 
condiţiile funcţionale şi 
tehnologice medicale prevăzute 
în legislaţia actuală. Totodată, 
imobilul a fost retrocedat foştilor 
proprietari.  
Menţionăm că din bugetul 
prorpiu al spitalului judeţean şi 
al consiliului judeţean a fost 
asigurată jumătate din investiţia 
totală de aproximativ 15 
milioane lei. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

58.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
6601 Sănătate  
 
6601510212 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale 

Propunem includerea în 
programul de investiţii al 
Ministerului Sănătăţii suma de 
6.970 mii lei pentru două lucrări 
la Spitalul de psihiatrie Tulgheş, 
judeţul Harghita: 
 - modernizarea centralei termice 
şi reparaţii capitale la reţelele 
termice exterioare... 6.120 mii lei 
- reabilitarea reţelei de canalizare 

Solicitarea se fundamentează 
pe starea deplorabilă a 
sistemului de încălzire a 
Spitalului din Tulgheş, precum 
şi pe necesitatea ca acesta să 
se alinieze condiţiilor pentru 
obţinerea avizului de mediu. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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...850 mii lei 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

Guvernului. 
 

bugetar 

59.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
6601 Sănătate  
 
6601510212 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale 

Solicităm suplimentarea sumelor 
alocate acestui program pentru 
construirea Spitalului Regional 
de Urgenţă Cluj, investiţie în 
valoare de 675.000 mii lei. 

 

Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Máté András Levente, lider Grup 
parlamentar Camera Deputaţilor 
Erdei D. István, deputat UDMR 
László Attila, senator UDMR 
 

Acest obiectiv este unul de 
interes naţional, avându-se în 
vedere că prin structura sa şi 
nivelul de dotare cu 
echipamente medicale şi 
nemedicale, spitalul va asigura 
locuitorilor zonei de nord-vest a 
ţării servicii medicale de inalt 
nivel, similar celor din Uniunea 
Europeană. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

60.    Anexa nr.3/26 Ministerul  
Sănătăţii Reabilitare Spitalul Municipal 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
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„Teodor Andrei” Lugoj 

Reabilitare Pavilion central 

3,5 mil Ron 

Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

  Deputat Sorin Stragea 

Grup PSD 

art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝.  
 

61.  Anexa nr.3/26 Ministerul  
Sănătăţii Reabilitare Spitalul Municipal 

„Teodor Andrei” Lugoj 

Reabilitare  Maternitate 

1,35 mil Ron 

Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

  Deputat Sorin Stragea 

Grup PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝.  
 

62.   Anexa nr.3/26  
Ministerul  Sănătăţii 

Alocarea sumei de 17.442 mii lei 
pentru aparatură medicală pentru 

Este necesară dotarea spitalelor 
cu aparatură medicală 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
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dotarea spitalelor de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean 
Iaşi (6 spitale) 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 
CONSTANTIN ADASCALITEI  
PSD/USL 
VASILE MOCANU PSD/USL 
NECULAI RATOI PSD/USL 
ANGHEL STANCIU  PSD/USL 
GHEORGHE EMACU UNPR/USL 
CRISTINA NICHITA PSD/USL 
SORIN IACOBAN PSD/USL 
 

corespunzătoare, deoarece sunt 
spitale judeţene la care 
apelează populaţia din tot 
judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Subvenţii 
pentru finanţarea aparaturii 
medicale la spitale, de la 
bugetul de stat sau din veniturile 
proprii ale Ministerului Sănătăţii 

responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 

63.   Anexa nr.3/26  
Ministerul  Sănătăţii 

Alocarea sumei de 14.024 mii lei 
pentru reabilitare şi reparaţii 
capitale spitale Municipiul Iaşi, 
judeţul Iaşi. Spitalul Clinic de 
Recuperare, Spitalul ,,Dr. C.I. 
Parhon”, Spitalul ,,Sf. Spiridon. 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 
CONSTANTIN ADASCALITEI  

Este urgentă reabilitarea 
spitalelor menţionate, deoarece 
sunt spitale judeţene la care 
apelează populaţia din tot 
judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
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PSD/USL 
VASILE MOCANU PSD/USL 
NECULAI RATOI PSD/USL 
ANGHEL STANCIU PSD/USL 
GHEORGHE EMACU UNPR/USL 
CRISTINA NICHITA PSD/USL 
SORIN IACOBAN PSD/USL 

64.   Anexa nr.3/26 
 Ministerul  Sănătăţii 

Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru modernizare cabinete 
medicale în satele Vânători, 
Criveşti şi Hârtoape, judeţul Iaşi 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 
 
 

Este necesară modernizarea 
cabinetelor medicale, deoarece 
locuitorii acestor comune 
apelează la acestea. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

65.  Anexa nr.3/26 
 Ministerul  Sănătăţii 

Construire dispensar medical în 
comuna VALEA URSULUI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 800 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  
Deputat PSD Ioan Munteanu 

Motivaţia: Nu are o clădire care 
să asigure minimul de condiţii 
sanitare; 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Sănătăţii 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 

66.  Anexa nr.3/26 
 Ministerul  Sănătăţii 

Construire dispensar medical în 
loc. ROTUNDA, comuna 
DOLJEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 674 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Nu există un 
dispensar medical; 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Sănătăţii  
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată. 
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67.  Anexa nr.3/26 

 Ministerul  Sănătăţii 
Construire dispensar medical, 
cabinet stomatologic şi farmacie 
în loc. ADJUDENI, comuna 
TĂMĂŞENI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 1546 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

Motivaţia: Nu există dispensar 
medical, cabinet stomatologic şi 
farmacie; 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Sănătăţii  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată. 
 

68.  Anexa nr.3/26 
 Ministerul  Sănătăţii 

Modernizare dispensar medical 
în comuna POIENARI, judeţul 
Neamţ, în valoare de 800 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Motivaţia: Nu există un 
dispensar medical; 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Sănătăţii. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 
 

 proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată. 
 

69.  Anexa nr. 3/26 – Ministerul 
Sănătăţii 
Cap. 6601 grupa 70  
 

Continuarea lucrărilor de 
construcţie la Spitalul municipal 
Fălticeni, jud. 
Suceava……………..23.000 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Deputat Stan Ioan,  Grupul 
parlamentar PSD 
 

Continuarea obiective de 
investiţii.  
Pentru buna funcţionare a 
serviciului public de sănătate  şi 
soluţionarea cererii cetăţenilor. 
 
Sursa de finantare: 
Redistribuire din fondurile 
alocate Ministerului Sănătăţii. 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată. 
 

70.  Anexa nr. 3/26 – Ministerul 
Sănătăţii 
Cap. 6601 51 38 
 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru dotarea cu aparatură 
medicală, bloc alimentar şi 
centrală termică a Spitalului 
Socio-Medical, oraşul Dolhasca, 
jud. Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Deputat Stan Ioan, Grupul 
parlamentar PSD 
 

Este o cerinţă urgentă a 
locuitorilor din zonă şi pentru 
ameliorarea sănătăţii publice. 
 
Sursa de finantare: 
Redistribuire din fondurile 
alocate Ministerului Sănătăţii. 

Se propune respingerea 
întrucât  potrivit prevederilor 
legale în viogare, din bugetul 
Ministerului Sănătăţii ,de la 
alin.51.01.38 ˝Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă  
medico-socială˝ se 
finanţează numai cheltuieli de 
personal, aferente medicilor 
şi asistenţilor medicali, 
precum şi cheltuielile cu 
medicamente şi materiale 
sanitare din unităţile de 
asistenţă medico-socială 

71.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Organizarea unui Centru de 
recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrică Sâncrai 
Se propune alocarea sumei de 

Organizarea unui Centru de 
recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrică Sâncrai 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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9.000,02 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 deputat Negruţ Clement 
 senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

72.  Anexa nr.3/26 
Ministerul Sănătăţii  
Capitol 66.01/66.10 –  
1. Programul: Asigurarea 
calităţii serviciilor medicale 
(Programul de 
investiţii) având 2 componente: 
1.3. Dezvoltarea şi 
modernizarea 
Infrastructurii unităţilor sanitare 
1.1.1 Finalizarea obiectivelor de 
investiţii în continuare, începute 
din anii precedenţi 
1.1.2 Programul de consolidări 
a clădirilor unităţilor sanitare 
1.1.3 Reabilitarea infrastructurii 
unităţilor sanitare prin 
efectuarea 
reparaţiilor capitale 

Se propune alocarea sumei de 
2.087,03 mii lei pentru reparaţii 
capitale faţadă clădire Spitalul 
Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. N. 
Oblu” Iaşi 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputaţi PDL Petru MOVILĂ şi 
dr. Camelia BOGDĂNICI 
 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
 

Această unitate medicală 
deserveşte, prin activitatea 
medicală desfăşurată, pacienţii 
din judeţul Iaşi, dar şi pe cei din 
celelalte judeţe ale Regiunii 
Nord-Est a României. 
 
Sursa de finanţare:  

- Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
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locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată. 
 

73.  Anexa nr.3/26 
Ministerul Sănătăţii  
Capitol 66.01/66.10 –  
1. Programul: Asigurarea 
calităţii serviciilor medicale 
(Programul de 
investiţii) având 2 componente: 
1.1. Dezvoltarea şi 

modernizarea 
Infrastructurii unităţilor sanitare 
1.1.1 Finalizarea obiectivelor de 
investiţii în continuare, începute 
din anii precedenţi 
1.1.2 Programul de consolidări 
a clădirilor unităţilor sanitare 
1.1.3 Reabilitarea infrastructurii 
unităţilor sanitare prin 
efectuarea 
reparaţiilor capitale 

Se propune alocarea sumei de 
7.756,88 mii lei pentru reabilitare 
clădire Spitalul Clinic de Urgenţă 
“Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi (instalaţii 
sanitare, termice, finisaje 
interioare) 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 

Deputaţi PDL Petru MOVILĂ şi 
dr. Camelia BOGDĂNICI 
 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Această unitate medicală 
deserveşte, prin activitatea 
medicală desfăşurată, pacienţii 
din judeţul Iaşi, dar şi pe cei din 
celelalte judeţe ale Regiunii 
Nord-Est a României. 
 
Sursa de finanţare:  

- Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată. 
 

74.  Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 
36.992,34 mii lei pentru 

Această unitate medicală 
deserveşte, prin activitatea 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
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 Capitol 66.01/66.10 –  
1. Programul: Asigurarea 
calităţii serviciilor medicale 
(Programul de 
investiţii) având 2 componente: 
1.1. Dezvoltarea şi 

modernizarea 
Infrastructurii unităţilor sanitare 
1.1.1 Finalizarea obiectivelor de 
investiţii în continuare, începute 
din anii precedenţi 
1.1.2 Programul de consolidări 
a clădirilor unităţilor sanitare 
1.1.3 Reabilitarea infrastructurii 
unităţilor sanitare prin 
efectuarea 
reparaţiilor capitale 

reabilitarea şi modernizarea 
Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru Copii “Sfânta Maria” Iaşi 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Deputaţi PDL Petru MOVILĂ şi 
dr. Camelia BOGDĂNICI 
 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

medicală desfăşurată, pacienţii 
din judeţul Iaşi, dar şi pe cei din 
celelalte judeţe ale Regiunii 
Nord-Est a României. 
 
Sursa de finanţare:  

- Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată. 
 

75.  Anexa nr. 3 /26 
Ministerul Sanatatii 
6601/51.02.24 
 
Capitolul. 6601 Sanatate 
Grupa/Titlu 51/VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02 Transferuri de capital 

Se propune alocarea sumei de 
199 mii lei pentru infiintarea unui 
Punct Farmaceutic in cartier Deal 
II 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

- Evitarea deplasarilor 
pana in zona centrala pentru 
micile necesitati de sanatate. 
Distanta fiind de aproximativ 3,5 
km, necesitand folosirea 
mijloacelor de transport in 
comun costisitoare 

- Crearea conditiilor pentru 
batrani de a se aproviziona cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetul tuturor instituţiilor 
publice  a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
a activităţii acestora.  
Totodată, nu există bază 
legală pentru finanţarea  
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Alin 24 Transferuri de la bugetul 
de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea altor investitii 
in sanatate 

publică a Senatului 
 
  Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 
 
 
 

medicamente de uz general 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

înfiinţării de puncte 
farmaceutice din bugetul 
Ministerului Sănătăţii. 
 

76.   
Anexa nr. 3/26, 
Ministerul Sanatatii – 
 capitol 6601 Sanatate, titlu 70-
71,  
 

 
Alocarea sumei de 40.000 mii lei 
pentru repunerea in functiune la 
parametrii optimi a Institutului 
Cantacuzino 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Deputat Tudor Ciuhodaru, Grup 
PP-DD 

 
Institutul Cantacuzino asigura 
securitatea epidemiologica a 
Romaniei prin produse 
farmaceutice ieftine, multe 
dintre ele unice la nivel mondial. 
   
 
Sursa de finantare: -  de la 
Ministerul Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale,  Capitolul 
5100, Titlul 20. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetul tuturor instituţiilor 
publice  a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
a activităţii acestora.  
 

77.   
Anexa nr. 3/26, 
Ministerul Sanatatii – 
 capitol 6601 Sanatate,51.02.22 
 grupa/titlu 51/titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
art. 02 Transfer de capital 
alin. .22  Transferuri de la 
bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finantarea 
aparaturii medicale si 

 
Alocarea sumei de 1.000  mii lei 
pentru pentru achizitionarea si 
montarea unui computer 
tomograf la Spitalul de Urgenta 
,,Elena Beldiman” din Barlad 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 

In lipsa unui astfel de aparat 
pacienti in stare grava sunt 
trimisi la Iasi, Galati sau un 
operator privat aflat la distanta 
de spital . 
Spitalul risca sa fie declasificat 
de la gradul III la gradul IV ceea 
ce inseamna o finantare redusa 
cu aproximativ o treime si 
disparitia compartimentului de 
primiri urgenta,vor disparea linii 
de garda iar asistenta medicala 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetul tuturor instituţiilor 
publice  a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
a activităţii acestora.  
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echipamentelor de comunicatii 
in urgenta in sanatate  
 
  

 Deputat Tudor Ciuhodaru, Grup 
PP-DD 
 
 
 
 
 
 
 
 

a barladenilor se va degrada. 
 
Sursa de finantare: -  de la 
Ministerul Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale,  Capitolul 
5100 , Titlul 20. 

78.   
Anexa nr. 3/26, 
Ministerul Sanatatii – 
 capitol 6601 Sanatate,  
51.02.12 
 grupa/titlu 51/titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
art. 02 Transfer de capital 
alin.12 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale   
 
  

 
Se propune alocarea sumei de 
80.600 mii lei pentru Spitalul 
Regional de Urgenta Iasi 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Deputat Tudor Ciuhodaru, Grup 
PP-DD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Consideram oportuna o astfel 
de investitie avand in vedere ca 
nu exista in acest moment un 
spital monobloc, cu toate 
specialitatile incluse pentru 
rezolvarea corespunzatoare a 
cazurilor urgente pentru cei 6 
milioane de locuitori ai 
Moldovei. 
   
 
Sursa de finantare: -  de la 
Ministerul Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale,  Capitolul 
5100, Titlul 20. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetul tuturor instituţiilor 
publice  a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
a activităţii acestora.  
 

79.  Anexa nr.3/26 
 
Ministerul  Sanatatii 

 
Alocarea a  8,9% din PIB ( 
55.474,9 milioane lei, 

 
Necesitatea finanţării curente şi 
de capital din domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetul tuturor instituţiilor 
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echivalentul a 12.327,7 milioane 
euro. 
În anul 2013, din procentul de 
8,9%, un procent de 7,9% din 
PIB se aloca pentru finanţarea 
politicilor publice sectoriale şi 
structurale din domeniul sănătăţii 
şi un procent de 1% din PIB 
pentru infrastructură în domeniul 
sănătăţii. 
(2)Bugetele ordonatorilor 
principali de credite şi anexele 
care vizează domeniul sănătăţii 
se modifică corespunzător. 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sănătăţii, în acord cu obiectivele 
asumate şi cu cerinţele interne 
şi europene, impune mărirea 
alocărilor bugetare pentru acest 
domeniu. 
 
Desi s-a promis combaterea 
subfinantarii sistemului sanitar, 
guvernul va aloca doar circa 6 
miliarde de euro, din care 1 
miliard de euro se va duce in 
plata arieratelor. Asta inseamna 
ca fiecarui roman ii revine 
aproximativ 300 de euro, de 10 
ori mai putin decat media 
europeana. Secretarul de stat 
Arafat declara ca ne situam la 
nivelul Europei anilor 60 si ca 
media europeana din PIB 
alocata sanatatii este de 8,9%, 
de peste doua ori mai mare fata 
de Romania. Chiar si Albania 
aloca un procent mai mare 
decat noi. Nu se precizeaza si, 
probabil, ca nu se pune 
problema redeschiderii celor 
182 de spitale inchise. 
 
Sursa de finantare: 
 
Bugetul Administratie 
Prezidentiala 
Bugetul Ministerului Culturii 

publice  a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
a activităţii acestora.  
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Precum si 
a) emisiuni de titluri de stat în 
lei, respectiv certificate de 
trezorerie cu discont, cu 
scadenţe la 1,3,6 şi 12 luni şi 
obligaţiuni de stat de tip 
benchmark pe piaţa internă, cu 
scadenţe pe termen mediu, la 3 
şi 5 ani;  
b) emisiuni de titluri de stat sub 
formă de subscripţie publică, în 
valută pe termen mediu; 
c) împrumuturi deja contractate 
(în derulare) destinate finanţării 
de proiecte; 
d) contractarea unor finanţări 
externe noi în cadrul pachetul 
financiar extern încheiat cu FMI, 
UE şi Banca Mondială; 
e) împrumuturi contractate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale;  
f) sume recuperate de către 
Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului din activele 
bancare neperformante 

80.  Anexa  nr.3/26/02/  
Ministerul Sănătăţii  
 
Cap. 5001/ Grupa/ Titlul 51/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art.02 
Transferuri de capital /alin. 12 

Modernizare Spital de Urgenţă 
Alba Iulia 
Se propune alocarea sumei de 
26.210,01 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 

Modernizare Spital de Urgenţă 
Alba Iulia 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
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Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 
 
 

şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  deputat Negruţ Clement 
   senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

81.  Anexa nr. 3/ 26 /02 
Ministerul Sanatatii 
 cap. 6601 , grupa 51, art.02, 
alin.12 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sanatatii  
la Anexa nr. 3/ 26 /02 cap. 6601 , 
grupa 51, art.02, alin.12 cu 
suma de 2.000.000 lei pentru 
continuare lucrari la obiectiv:  
Reabilitare pavilion central la 
Spitalul municipal Turda, inclusiv 
recompartimentare in 
conformitate cu O.M.S. 914/2006 
Municipiul Turda, Judeţul Cluj 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Deputat PC, 
Mircea Vicentiu IRIMIE 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea finantarii de la 
bugetul de stat in vederea 
continuarii lucrarilor de 
reabilitare si recompartimentare 
pavilion central al Spitalului 
municipal Turda in conformitate 
cu prevederile O.M.S. 914/2006 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

82.  Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru reabilitare Dispensar 
Uman, comuna Lapos, 
 Jud. Prahova cu suma 
de 90 mii lei    
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
reprezintă un obiectiv esenţial 
pentru comunitatea locală, 
pentru rezolvarea problemelor 
de sănătate a cetăţenilor. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
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Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 
 

Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 

finanţare˝. 
Totodată, finantarea acestor 
obiective se asigura din 
bugetele locale, conform 
prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată. 
 

83.  Anexa nr. 3/ 26 / 02 
Ministerul Sănătăţii 

Se alocă suma de 200,17 mii lei 
pentru  dotarea cu aparatură 
medicală a Secţiei de Oncologie 
din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba, Municipiul Alba 
Iulia, jud. Alba 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Dotarea cu aparatură medicală, 
necesară pentru desfăşurarea 
în condiţii optime a activităţii. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii pe anul 
2013 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
. 
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84.  Anexa nr. 3/ 26 / 02 
Ministerul Sănătăţii 

Alocarea sumei de 10.000,17 mii 
lei pentru extinderea Spitalului 
municipal Sebeş, jud. Alba. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea lucrărilor de 
intervenţie de natura reparaţiilor 
capitale pentru reabilitarea 
spitalului, în vederea 
conformării acestuia la cerinţele 
pe care trebuie să le 
îndeplinească spitalele pentru 
oferirea unor servicii medicale 
de calitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii pe anul 
2013. 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece : 
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 

85.    Anexa nr. 3/ 26 / 02 
Ministerul Sănătăţii 

Consolidare, reparaţii capitale, 
extindere prin mansardare a 
Secţiei de Pneumoftiziologie 
Vaslui 
Valoare: 16.500 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 

Clădirea face parte din 
patrimoniul istoric, iar în 
decursul timpului a suferit casări 
inegale, fapt ce a condus la 
deteriorarea structurii de 
rezistenţă; finisajele interioare 
nu sunt conforme cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

standardele şi  normativele în 
vigoare. 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 
 

fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 

86.    Anexa nr. 3/ 26 / 02 
Ministerul Sănătăţii 

Construire Centru de sănătate 
mintală, în cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Vaslui  
 
Valoare: 2.772 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se impune construirea unui 
Centru de sănătate mintală, 
pentru copii şi adulţi, în vederea 
creşterii calităţii serviciilor 
mediale, conform unui Ordin al 
ministrului Sănătăţii, emis încă 
din 2006. 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 

87.   Anexa nr. 3/ 26 / 02 
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 600 mii lei pentru 
reparaţie capitală şi modernizare 
dispensar uman din satul 
Ciupelniţa, comuna 
Dumbrava, jud Prahova 
 
 

Creşterea gradului de siguranţă 
al locuitorilor şi creşterea 
calităţii vieţii. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
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Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

finantarii investitiilor strategice finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 

88.   Anexa nr. 3/ 26 / 02 
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
construcţie dispensar uman, 
comuna Dumbrava, jud Prahova 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor şi creşterea calităţii 
vieţii acestora. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 

89.  Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI 
- Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art. 01, 
alin. 38 – Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea unităţilor de 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 120 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Dotare cu echipamente adaptate 
nevoilor beneficiarilor de servicii 
oferite de servicii sociale, 
inclusive echipamente pentru 
persoane cu dizabilităţi, Spital 

Suma este necesară în vederea 
realizării obiectivului nou de 
investiţii pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale şi a 
infrastructurii serviciilor de 
sănătate în mediul rural. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 

Se propune respingerea 
întrucât  potrivit prevederilor 
legale în viogare, din bugetul 
Ministerului Sănătăţii ,de la 
alin.51.01.38 ˝Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă  
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asistenţă medico-sociale Social, Podu Iloaiei ”, judeţul Iaşi. 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 
 

stat prin diminuarea cheltuielilor 
cu bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite pentru 
anul 2013 

medico-socială˝ se 
finanţează numai cheltuieli de 
personal, aferente medicilor 
şi asistenţilor medicali, 
precum şi cheltuielile cu 
medicamente şi materiale 
sanitare din unităţile de 
asistenţă medico-socială. 

90.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sanatăţii  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3.805 mii lei pentru 
Reabilitare, compartimentare si 
extindere bloc cronici existent 
in vederea amenajarii unitatii 
medico – sociale cu 120 de 
paturi, dim municipiul 
Hunedoara, cod CPV 
45000000-7, Lucrari de 
constructii cod CPV – 
45421141-4, Lucrari de 
compartimentare cod CPV 
45262800-9, Lucrari de 
extindere a cladirilor, 
municipiul Hunedoara, judetul 
Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
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  Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera deputaţilor şi Senat  
 

91.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.600 mii lei pentru 
modernizare sarpantă Spital în 
Mun. Râmnicu Sărat, jud. Buzău. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri şi 
servicii 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru a spori calitatea 
serviciilor medicale oferite. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
 

92.  Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Snatatii cu 
suma de 7.000 mii lei, 
reprezentând reabilitarea şi 
modernizarea următoarelor 
spitale din Palazu Mare - 
municipiul Constanţa: 
1. Reabilitarea şi modernizarea 
Spitalului de Psihiatrie – Palazu 
Mare – municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. – 3.500 mii lei;
2. Reabilitarea şi modernizarea 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea celor două  
unităţi sanitare, deoarece se 
află într-un stadiu avansat de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 56 -

Spitalului T.B.C. – Palazu Mare - 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. – 3.500 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

93.  Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
 

Se propune alocarea sumei de 
18 milioane de lei – pentru 
reparaţii, reabilitare, 
îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, 
dotări cu aparatură ale blocului 
operator şi ATI ale Spitalului 
judeţean Maramureş. 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  
Deputat PSD Florin Cristian 
Tătaru  
Deputat PSD Călin Matei 
Deputat PSD Gheorghe Şimon 
Senator PSD Sorin Ovidiu Bota 

Necesitatea reabilitării şi 
modernizării celui mai important 
spital judeţean din Nord-Vestul 
României, unitate care 
înregistrează cel mai mare 
număr de pacienţi din Nord-
Vestul României. La acest spital 
sunt trataţi pacienţi atât din 
Maramureş dar şi din judeţe 
vecine, Satu Mare, Sălaj şi 
Bistriţa. Spitalul a reuşit 
începerea modernirzării cu 
fonduri europene însă starea 
materială a acestuia necesită 
mult mai multe fonduri decât 
cele obţinute prin POR. 
 
Spitalul Judeţean Baia Mare 
este cea mai mare şi mai 
importantă unitate medicală din 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
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Senator PSD Liviu Marian Pop 
 
 
 

judeţul Maramureş, care asigură 
asistenţa medicală de urgenţă şi 
de specialitate atât pentru 
locuitorii din municipiul Baia 
Mare, şi din majoritatea 
localităţilor din Maramureş 
pentru unele specialităţi 
medicale, îndeplinind totodată şi 
funcţia de spital de urgenţă. 
Deserveşte peste 80% din 
pacienţii din Maramureş, restul 
fiind pacienţi din judeţele 
limitrofe: Satu Mare, Sălaj, 
Bistriţa. 

În 2010 a început 
modernizarea spitalului printr-o 
finanţare nerambursabilă 
europeană. Deşi proiectul 
prevedea alocarea a 18 
milioane de euro, doar 12 
milioane de euro au fost 
absorbite, acestea în condiţiile 
în care Guvernul PDL a retras 
suma de 4 milioane de euro, 
cofinanţare pentru necesităţile 
de modernizare ale spitalului. 

Gradul de profesionalism 
al personalului medical şi 
capacitatea de a face faţă la o 
cazuistică medicală complexă îl 
recomandă la nivel naţional 
între unităţile medicale cele mai 
bune. 
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Necesitatea finalizării 
unei investiţii importante, 
începute în 2010, pentru judeţul 
şi regiunea noastră, aducerea 
standardelor serviciilor de 
sănătate la nivelul standardelor 
europene, pentru un număr 
importat de pacienţi şi 
precaritatea condiţiilor pentru un 
spital de un asemenea nivel, 
reprezintă un obiectiv deosebit 
de important, motiv pentru care 
susţinem alocarea finanţării în 
anul 2013 a necesarului 
investiţional pentru finalizarea 
lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: 
redistribuire între proiecte aflate 
pe rol in cadrul ministerului ( in 
diferite faze de execuţie ) 
 

94.  Anexa 3/26/02 Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea  
bugetul Ministerului Sanatatii cu 
suma de 15.000 mii pentru 
construirea si dotarea Centrelor 
de Sanatate din cartierele Garii, 
Grivitei, Scriitorilor si Centrul 
Civic din Brasov, jud Brasov 
 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 

Realizarea Centrelor de 
Sanatate din cartierele Garii, 
Grivitei, Scriitorilor si Centrul 
Civic Brasov a fost o promisiune 
electorala a USL pe care 
catatenii Brasovului doresc sa o 
vada implinita in anul 2013  
 
Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Gabriel Andronache deputat PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată 
 

95.  Anexa 3/26/02, Ministerul 
Sănătăţii 
 
 

Se propune alocarea sumei  de 
29.517 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: Reparaţii capitale, 
modernizari si constructii la 
Spitalul Judeţean Braşov. 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Andronache Gabriel deputat PDL 
Ialomiţianu Gheorghe deputat 
PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Gpupul Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Este necesară suplimentarea 
fondurilor pentru continuarea 
lucrărilor de reabilitare a 
Spitalului Judeţean Braşov. 
 
 
Sursa de finantare  
Bugetul Ministerului Sanatatii 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată 
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96.  Anexa 3/26/02, Ministerul 

Sănătăţii 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.426.020 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 
Demararea lucrarilor de investitie 
Spital Clinic de Urgenta Braşov, 
com. Harman. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Andronache Gabriel deputat PDL 
Ialomiţianu Gheorghe deputat 
PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Gpupul Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Este necesară finantarea care 
sa acopere primul an de 
implementare a lucrarilor de 
investitie Spital Clinic de 
Urgenta Braşov, com. Harman. 
 
 
Sursa de finantare  
Bugetul Ministerului Sanatatii 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată 
 

97.  Anexa 3/26/02 Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sanatatii, 
cu suma de 500 mii lei pentru 
infiintarea unui centru zonal 
pentru interventii Salvamont in 
statiunea Baile Herculane, orasul 

Se solicită admiterea 
amendamentului privind 
infiintarea centrului zonal pentru 
interventii de tip Salvamont, 
avand in vedere faptul ca 
Statiunea Baile Herculane, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
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Baile Herculane, judetul Caras-
Severin 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

judetul Caras-Severin este 
situata la intersectia muntilor 
Cernei, Mehedinti, Godeanu si 
Retezat, cele mai apropiate 
centre Salvamont fiind 
amplasate in Resita  si Tirgu 
Jiu, situate fiecare la 
aproximativ 110 km distanta. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

98.  Anexa 3/26/02 Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sanatatii, 
Anexa cu suma de 200 mii lei 
pentru infiintarea unui punct 
sanitar de permanenta in 
comuna Brebu Nou, judetul 
Caras-Severin. 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului privind 
infiintarea unui punct sanitar de 
permanenta avand in vedere 
faptul ca pe raza acestei 
commune nu exista un 
asemenea serviciu medical, cea 
mai apropiata unitate sanitara 
fiind amplasata la o distanta de 
60 km, respectiv in orasul 
Resita, judetul caras-Severin. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

99.  Anexa 3/26/02 Ministerul Din suma prevăzută se aloca Spitalul Clinic de Urgenţă Prof. Propunem respingerea 
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Sănătăţii suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare Spitalul 
Clinic de Urgenţă Prof. Dr. 
Octavian Fodor Cluj-Napoca, 
judetul Cluj;  
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca 
trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 

100.  Anexa 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de reabilitare Spitalul 
Clinic Municipal Clujana Cluj-
Napoca;   
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Adrian Gurzău deputat PDL 

Spitalul Clinic Municipal Clujana 
Cluj-Napoca trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată 
 

101.  Anexa 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Spitalul Clinic Judeţean Cluj, 
Clinica de Diabet, Nutriţie şi Boli 
Metabolice municipul Cluj-
Napoca, judeţul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Spitalul Clinic Judeţean Cluj, 
Clinica de Diabet, Nutriţie şi Boli 
Metabolice municipul Cluj-
Napoca, judeţul Cluj trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 

102.  Anexa 3/26/02  Din suma prevăzută se aloca Spitalul Universitar „Prof. Dr. Propunem respingerea 
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Ministerul Sănătăţii suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Spitalul Universitar „Prof. Dr. 
Octavian Fodor”, Clinica 
Ergoterapie, Secţia Psihiatrie 
Cronici nr. 1, municipul Cluj-
Napoca, judeţul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Octavian Fodor”, Clinica 
Ergoterapie, Secţia Psihiatrie 
Cronici nr. 1, municipul Cluj-
Napoca, judeţul Cluj trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 

103.  Anexa 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Spitalul Clinic de Recuperare, 
Secţia de Recuperare 
Neurologică, municipul Cluj-
Napoca, judeţul Cluj; 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  

Spitalul Clinic de Recuperare, 
Secţia de Recuperare 
Neurologică, municipul Cluj-
Napoca, judeţul Cluj trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
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Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată 
 

104.  Anexa 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Cluj, Secţia Clinică de 
Nefrologie şi Dializă, Cluj-
Napoca, judetul Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Cluj, Secţia Clinică de 
Nefrologie şi Dializă, Cluj-
Napoca, jud. Cluj trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 

105.  Anexa 3/26/02  Din suma prevăzută se aloca Spitalului Clinic Judeţean de Propunem respingerea 
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Ministerul Sănătăţii suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Cluj, Secţia Chirurgie 
Vasculară II 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  : 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Urgenţă Cluj, Secţia Chirurgie 
Vasculară II trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 

106.  Anexa 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 100 000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de construcţie Spital 
Regional de Urgenţă, judeţul 
Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
   
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală şi regională. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 

107.  Anexa 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 50 000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Susţinere activitate SMURD Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală şi regională. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este specificată natura 
susţinerii, având în vedere că 
potrivit prevederilor Legii 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, activitatea 
SMURD este finanţată de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Sănătăţii şi al 
Ministerului Afacerilor 
Interne, de la bugetul 
autorităţilor publice locale, 
precum şi din alte surse 
prevăzute de lege, inclusiv 
din donaţii şi sponsorizări. 
De altfel, sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât bugetul 
Ministerului Sănătăţii a fost 
astfel dimensionat încât să 
asigure funcţionarea în 
bune condiţii a instituţiei. 

108.  Anexa 3/26/02  Din suma prevăzută se aloca Comuna Aşchileu trebuie să Se propune respingera 
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Ministerul Sănătăţii suma de 120 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Continuare lucrări de construcţie 
Dispensar comunal, sat Aşchileu, 
comuna Aşchileu, judeţul Cluj; 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
  
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

amendamentului întrucât 
finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată 

109.  Anexa nr. 3/26/02 -  
Ministerul Sanatatii 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unitati ale 
administratiei publice 

Se propune suplimentarea 
Bugetului Ministerului Sanatatii 
din Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2013 cu suma de 5.000 mii 
lei pentru „Proiectare si executie 
Sectie TBC a Spitalului Clinic 
Judetean de Urgenta 
Arad,sistematizare si platforme 
,imprejmuire si acces, Judeţul 
ARAD 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
Lucrarea de constructie a unui 
spital TBC pe un teren aflat în 
patrimoniul Judetului Arad , în 
vederea relocării serviciilor care 
în prezent îsi desfăsoară 
activitatea într-o clădire 
revendicată si retrocedată. 
Valoarea estimată a lucrării fiind 
de 13.000 mii lei . 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
   

110.  Anexa nr. 3/26/02 -  
Ministerul Sanatatii 
Grupa/ titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri intre Unitati ale 
administratiei publice 

Se propune suplimentarea 
Bugetului Ministerului Sanatatii 
Anexa nr. 3/26/02  
din Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2013 cu suma de 5.000 mii, 
lei pentru finatarea  investitiilor la 
spitale la obiectvele: 
-Extindere        UPU ”Extindere 
,reabilitare si modernizare 
Unitate Primire Urgente din 
Structura Spitalului Clinic 
Judetean de Urgenta Arad”, 
Judeţul ARAD 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
Lucrarea  de reabilitare, 
transformare si extindere a 
spatiului în care îsi desfăsoară 
activitatea  Unitatea de Primire 
Urgente –SMURD , în valoare 
totală de 3.370 mii lei  având în 
vedere că în urma unificării 
celor trei spitale s-a desfinţat 
Compartimentul de Primire 
Urgente existent în structura 
fostului spital municipal astfel 
toată urgenţa  este asigurată de 
Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă prin acestă unitate. 
Spaţiul destinat este foarte mic 
astfel în baza unui 
studiu de fezabilitate realizat 
propunem spre extindere acest 
compartiment UPU-SMURD 
pentru crearea de spaţii 
adecvate şi pentru realizarea 
actului medical de urgenţă  
eficient. Mentionăm că studiul 
de fezabilitate necesar pentru 
demararea acestei lucrări a fost 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 
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finantat din bugetul propriu al 
Consililui Judetean Arad în anul 
2011. 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

111.  Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 500 mii lei extinderea 
Spitalul Clinic Judetean nr 1 
Timisoara  Casa Austria- regim P 
+ 1, judTimiş  
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Obiectiv nou de investitii – 
creare spaţiu pentru tomografie 
computerizata (parter 100 mp) 
si extindere saloane 
Politraumatologie (etaj 100 mp) 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului  Sănătăţii  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit 
prevederilor art.43, alin.(1) al 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

112.  Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii lei 

Asigurarea unor servicii 
medicale de strictă necesitate. 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
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 pentru finanţarea unor lucrări de 
construcţie ambulatoriu şi spital 
în oraşul Făget, judeţulTimiş. 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 
  Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

Există proiect pentru această 
investiţie. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului  Sănătăţii 

responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată 
 

113.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii –  
Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice--  
 

Se alocă suma de 150.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
Construcţie centru de zi pentru 
copii, comuna Orleşti, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medicale rurale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 72 -

publică a Senatului 
 
  Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

114.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii –- Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice: 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Construcţie spaţii cazare Spital 
Orăşenesc Horezu, oraş Horezu, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest  
spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

115.  Anexa 3/26/02  
 Ministerul Sănătăţii  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Construcţie Cămin Bătrâni,oraş 
Horezu judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medico-sociala rurala si 
creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
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116.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei, pentru 
finanţarea obiectivului Reabilitare 
dispensar medical Tomşani 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

117.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii –  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 302,492 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Dotări 
Cămin de Bătrâni Stoiceni, com. 
N.Bălcescu 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medico-sociala rurala si 
creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

118.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, 
 

 Din suma prevazuta se aloca 
suma  de 30 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Reabilitare 
dispensar medical Spârleni, 
Guşoeni Centru, 
comuna Guşoeni, judeţul Vâlcea 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 74 -

 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

119.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii –  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Înfiinţarea 
unui punct farmaceutic sat 
Veţelu, com. Copăceni judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 
  Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

120.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii –  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Reabilitare sau înfiinţarea unui 
punct farmaceutic veterinar 
Copăceni 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

121.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Reabilitare 
Cămin de Bătrâni, com. Măciuca, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

122.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii –  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 600 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Reabilitare 
Centrul de 
asistenţă socială, com. Titeşti 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
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123.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii –  
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 5000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Construcţie Centru pentru copii, 
oraş Băbeni judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Grupurile Parlamentare PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

124.  Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Sănătăţii cu suma de 
100 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
   Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construire sediu dispensar 
uman, sat Terca, com. Lopătari, 
jud. Buzău 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

125.  Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Economiei cu suma de 
300 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construcţie dispensar în com. 
Topliceni, jud. Buzău 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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   Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

126.  Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1.000.000 
lei pentru renovarea şi 
modernizarea Spitalului 
Orăşenesc Găeşti. 
Oraşul Găeşti ,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Deputat PDL Iulian Vladu 
Deputat PDL Florin Popescu 
Senator PDL Ovidiu Isaila 
Si Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
renovarea şi modernizarea 
Spitalului Orăşenesc Găeşti. 
Unitatea spitalicească 
deserveşte sudul judeţului 
Dâmboviţa şi Autostrada 
Bucureşti – Piteşti, iar investiţiile 
sunt necesare în vederea 
obţinerii acreditării în anul 2013. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  nu 
există bază legală pentru 
finanţarea lucrărilor de 
renovare şi modernizare a 
spitalelor din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale. 

127.  Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 7840 
mii lei,  pentru construire 
spital cu 110 patuturi in   
Tg. Lapus, jud. Maramureş 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

 
 

căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 

128.  Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 10000 
mii lei,  pentru construire 
Policlinică, str. Tineretului,  
in   Tg. Lapus, jud. 
Maramureş 

Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat 
 
 
Sursa de Finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 

129.  Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1446 
mii lei,  pentru reabilitare  
centru social 
multifunctional,  in   Tg. 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat. 

În acest centru funcţionează 
Unitatea de Asistenţă Medico 
socială, 7 cabinete medicale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
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Lapus, jud. Maramureş 
 

Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

 

 
Sursa de Finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

 
 

bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 

130.  Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 200 
mii lei,  pentru 
modernizarea infrastructurii 
medicale în com. Cicarlau, 
jud. Maramureş 
 

Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat. 

 
Sursa de Finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 

131.  Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 150 
mii lei,  pentru 
modernizarea şi extindere 
centru medico-social, com. 

  
Proiectul este in proportie de 
90% finalizat. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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Rozavlea, jud. Maramureş 
 

Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

 
 

căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 

132.  Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului suma de 
700.000 mii lei  pentru înfiinţare a 
două puncte sanitare în  satele 
Coca şi Lechinţa  şi renovarea a 
Dispensarului Uman din comuna 
Călineşti Oaş. 
Comuna Călineşti Oaş,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere numărul de locuri de 
muncă create şi faptul că în cele 
două sate nu există puncte 
sanitare, iar pentru cel mai 
apropiat punct sanitar bătrânii şi 
bolnavii au de străbătut o 
distanţă între 3-10 km. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

133.  Anexa nr. 3/26/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Ministerul Sănătăţii Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70, cu suma de 
250.000 mii lei pentru 
dezvoltarea sistemului de 
asistenţă primară şi ambulatorie 
în mediul rural. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

dezvoltarea sistemului preventiv 
îndeosebi la nivel rural, pentru 
creşterea accesului la serviciile 
medicale şi evitarea serviciilor 
medicale costisitoare atât 
pentru cetăţeni, cât şi pentru 
cele alocate din bugetul de stat. 
Măsura va conduce la crearea 
de locuri de muncă pentru 
personalul medical. Măsura a 
fost stabilită ca prioritară pentru 
economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada 
oct.-dec. 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

134.  Anexa nr. 3/26/02 –
Ministerul Sănătăţii – art. 02 
- Transferuri de capital 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
la cu suma de 10.000 mii lei 
ron pentru finalizarea 
obiectivului Spital Municipal 
Bacău. 

 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Realizarea Spitalului în cauză 
este unul dintre cele mai 
importante obiective de 
investiţii din oraşul Bacău, 
obiectiv absolut necesar 
având în vedere lipsa acută de 
asistenţă medicală la nivelul 
municipiului. 

 
Sursa : Diminuarea 
cheltuielilor cu bunurile si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetul tuturor instituţiilor 
publice  a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
a activităţii acestora.  
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 
 
 
 

serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite  cu 50% 
pe anul 2013 
 

135.  Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul  Sănătăţii – art. 
02 - Transferuri de capital 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sanatatii 
Publice cu suma de  300 mii lei 
pentru reabilitarea  termica a 
Spitalului de Psihiatrie 
Buhusi,judetul Bacau. 
 

Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicita adoptarea 
amendamentului pentru 
demararea lucrarilor de 
reabilitare a Spitalului de 
Psihiatrie 
Buhusi,jud.Bacau. 

 
Sursa : Diminuarea 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite  cu 50% 
pe anul 2013 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetul tuturor instituţiilor 
publice  a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
a activităţii acestora.  
 

136.  Anexa nr. 3/26/02 –
Ministerul Sănătăţii – art. 02 
- Transferuri de capital 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
la cu suma de 36.000 mii lei 
ron pentru finalizarea 
obiectivului Spital Municipal 
Bacău. 

 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Realizarea Spitalului în cauză 
este unul dintre cele mai 
importante obiective de 
investiţii din oraşul Bacău, 
obiectiv absolut necesar 
având în vedere lipsa acută de 
asistenţă medicală la nivelul 
municipiului. 

 
Sursa : Diminuarea 
cheltuielilor cu bunurile si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetul tuturor instituţiilor 
publice  a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
a activităţii acestora.  
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite  cu 50% 
pe anul 2013 

137.  Anexa nr. 3/26/02 –
Ministerul Sănătăţii – art. 02 
- Transferuri de capital 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1374,925 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
Construire centru ingrijire copii 
Com Stanisesti Jud Bacau 
 

Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medico-sociala rurala si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 
Sursa : Diminuarea 
cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite  cu 50% 
pe anul 2013 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetul tuturor instituţiilor 
publice  a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
a activităţii acestora.  
 

138.  Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sanatatii 

Se propune suplimentarea 
Bugetului Ministerului 
Sanatatii,din Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2013 cu suma de 
5.000 mii lei pentru finatarea  
investitiilor la spitale la 
obiectvele: 
-Extindere        UPU ”Extindere 
,reabilitare si modernizare 
Unitate Primire Urgente din 
Structura Spitalului Clinic 
Judetean de Urgenta Arad” , 
Judeţul ARAD 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrare  
de reabilitare, transformare si 
extindere a spatiului în care îsi 
desfăsoară activitatea  Unitatea 
de Primire Urgente –SMURD  
având în vedere că în urma 
unificării celor trei spitale s-a 
desfinţat Compartimentul de 
Primire Urgente existent în 
structura fostului spital 
municipal astfel toată urgenţa  
este asigurată de Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă prin 
acestă unitate. Spaţiul destinat 
este foarte mic astfel în baza 
unui studiu de fezabilitate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
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publică a Senatului 
  
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
   

realizat propunem spre 
extindere acest compartiment 
UPU-SMURD pentru crearea 
de spaţii adecvate şi pentru 
realizarea actului medical de 
urgenţă  eficient.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

139.  Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
art. 01 – Transferuri 
curente, alin. 12 - 
Transferuri pentru 
finanţarea investitiilor in 
spitale 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 600 mii lei pentru dotari 
spitalul orasenesc Pucioasa, jud. 
Dambovita. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Pentru o infrastructură medicală 
adecvată nevoilor persoanelor 
care beneficiază de serviciile 
medicale oferite. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de 
la alineatul 51.02.12 
˝Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale˝ se 
finanţează investiţii ale 
spitalelor din reţeaua 
Ministerului Sănătăţii., spitalul 
la care se face referire  
aparţinând autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
 

140.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului de investitii 
„Spitalul judetean de Urgenta 
Galati”, Municipiul Galaţi, jud. 
Galaţi 

Sursa de finanţare: creşterea 

Investiţia este necesară 
pentru a asigura servicii 
medicale de urgenţă 
locuitorilor din tot judeţul 
Galaţi. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
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deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 

141.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 1.500 mii lei pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
Reabilitare Secţia – Medicină 
Internă 1 din cadrul – Spital 
Judeţean Galaţi „Sfăntul 
Apostol”. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 

Pentru o infrastructură medicală 
adecvată nevoilor municipiului 
Galaţi. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

142.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 1.500 mii lei pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
Reabilitare Sectia – Medicina 
Interna 2 din cadrul – Spital 
Judeţean Galati „Sfantul 
Apostol”. 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru o infrastructură medicală 
adecvată nevoilor municipiului 
Galati. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 

143.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 1.600 mii lei pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
Reabilitare Sectia – 
Endocrinologie din cadrul – Spital 
Judeţean Galati „Sfantul Apostol. 
 

Pentru o infrastructură medicală 
adecvată nevoilor municipiului 
Galati. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
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Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 

144.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de sumei de 250 mii lei 
pentru achiziţionare aparatură 
medicală pentru secţia 
Balneofizioterapie şi recuperare 
medicală a Spitalului Clinic de 
Urgenţă Sf. Apostol Andrei 
Galaţi, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Menţionăm că în 2010 Spitalul a 
primit de la Bugetul Ministerului 
Sănătăţii fonduri necesare 
pentru reabilitare secţie 
Balneofizioterapie.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 
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publică a Senatului 
 Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

145.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului de investitii „Spitalul 
judetean de Urgenta Galati”, 
Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi. 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Investiţia este necesară pentru 
a asigura servicii medicale de 
urgentă locuitorilor din tot 
judeţul Galaţi. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 

146.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 1.500 mii lei pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
Reabilitare Sectia – Medicina 
Interna 1 din cadrul – Spital 
Judeţean Galati „Sfantul 
Apostol”, Judeţul Galaţi. 
 

Pentru o infrastructură medicală 
adecvată nevoilor municipiului 
Galaţi. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
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Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice  
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 

147.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 1.500 mii lei pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
Reabilitare Sectia – Medicina 
Interna 2 din cadrul – Spital 
Judeţean Galati „Sfantul 
Apostol”. Judeţul Galaţi. 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru o infrastructură medicală 
adecvată nevoilor municipiului 
Galaţi. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 

148.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri între 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 1.600 mii lei pentru 

Pentru o infrastructură medicală 
adecvată nevoilor municipiului 
Galati. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
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Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

următorul obiectiv de investiţii: 
Reabilitare Sectia – 
Endocrinologie din cadrul – Spital 
Judeţean Galati „Sfantul Apostol, 
Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 

149.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de sumei de 250 mii lei 
pentru achiziţionare aparatură 
medicală pentru secţia 
Balneofizioterapie şi recuperare 
medicală a Spitalului Clinic de 
Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi 
Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 

Menţionăm că în 2010 Spitalul a 
primit de la Bugetul Ministerului 
Sănătăţii fonduri necesare 
pentru reabilitare secţie 
Balneofizioterapie.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor 
art.138, alin(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
Totodată,creşterea deficitului 
bugetar nu poate fi avută în 
vedere întrucât presupune 
încâlcarea angajamentelor 
asumate de ţara noastră în 
acordurile cu organismele 
financiare internaţionale. 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

150.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
4.500 mii lei pentru reabilitarea 
Spitalului Clinic Judeţean Sibiu, 
B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4, 
Municipiul Sibiu, Jud. Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 
Deputat PDL Raluca Turcan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma solicitată este necesară 
pentru reparaţii capitale. 
 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

151.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
înfiinţarea unui Centru de 
recuperare prin kinetoterapie, 
Municipiul Suceava, Judeţul 
Suceava. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se solicită admiterea acestui 
amendament deoarece exista 
un potenţial foarte mare de forţă 
de muncă în municipiul 
Suceava în acest domeniu cu 
rezultate remarcabile în tratarea 
afectiunilor locomotorii dat fiind 
faptul ca Universitatea Stefan 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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rezervă al Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cel Mare din Suceava are o 
specializare care anual scoate 
pe piaţa muncii sute de 
kinetoterapeuţi. 
 
 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

152.  Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
 
Capitol 5001, Grupa 51/Titlul VI- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art.02, 
alin.12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 

Se propune alocarea sumei de 
4400 mii lei Spitalului Judeţean 
de urgenţă Reşiţa, judeţ Caraş-
Severin pentru extinderea, 
modernizarea infrastructurii în 
vederea comasării serviciilor într-
o singură clădire . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  senator PNL Iosif Secăşan 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Reşiţa funcţionează în 3 
pavilioane, iar desfăşurarea 
activităţii şi asigurarea asistenţei 
medicale pe structura de tip 
pavilionar generează costuri 
suplimentare mari , în condiţiile 
în care două din pavilioane 
necesită costuri mari de 
reabilitare pentru a atinge 
standardele de funcţionalitate şi 
calitate a serviciilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

153.  Anexa 3/26/02 Se propune suplimentarea sumei Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Ministerul Sănătăţii 
 
Capitolul 5001, Grupa 51/Titlul 
VI – transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, 
alin. 12  
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale. 
 
    2028 mii lei 

cu 2300 mii lei de la 2028 mii lei 
la 4328 mii lei în vederea 
continuării şi finalizării 
obiectivului de investiţii  
construire Spitalul Orăşenesc 
Sinaia  
 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuire de la alte capitole în 
cadrul Ministerului Sănătăţii   
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 senator PNL Ion Luchian 
 deputat PNL Mircea Roşca 
 
 

amendamentului în vederea 
finalizării construcţiei  Spitalului 
nou Orăşenesc Sinaia, lucrările 
fiind începute cu aproximativ 18 
ani în urmă şi aflate în 
conservare,  în scopul realizării 
unui spital care să respecte 
standardele europene.  
  
 

amendamentului întrucât de 
la alineatul 51.02.12 
˝Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale˝ se 
finanţează investiţii ale 
spitalelor din reţeaua 
Ministerului Sănătăţii., spitalul 
în cauză aparţinând 
autorităţilor administraţiei 
publice locale. 
 

154.  Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
 
Capitol 5001, Grupa 51/Titlul VI- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art.02, 
alin.12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 

Se propune alocarea sumei de 
8000 mii lei Spitalului Judeţean 
de urgenţă Piteşti, judeţul Argeş 
pentru realizarea unui 
compartiment de chirurgie 
cardiovasculară, cu amenajarea 
unei săli de operaţii adecvate şi 
achiziţionarea a două aparate: 
angiograf; aparat de radiologie 
digital. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Piteşti, judeţul Argeş, nu 
dispune de un compartiment de 
chirurgie cardiovasculara, 
deservit de 2-3 medici de 
specialitate pentru a atinge 
standardele de funcţionalitate şi 
calitate a serviciilor. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
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Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 senator PP DD Iulian 
Cristache 

155.  Anexa nr. 3/ 26 / 02 
Ministerul Sănătăţii 

Se alocă suma de 200,17 mii lei 
pentru  dotarea cu aparatură 
medicală a Secţiei de Oncologie 
din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba, Municipiul Alba 
Iulia, jud. Alba 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii pe anul 
2013 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
deputat Negruţ Clement  
 senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Dotarea cu aparatură medicală, 
necesară pentru desfăşurarea 
în condiţii optime a activităţii. 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată 
 

156.  Anexa nr. 3/ 26 / 02 Alocarea sumei de 10.000,17 mii Asigurarea lucrărilor de Propunem respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 95 -

Ministerul Sănătăţii 
 

lei pentru extinderea Spitalului 
municipal Sebeş, jud. Alba. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii pe anul 
2013. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
deputat Negruţ Clement  
senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

intervenţie de natura reparaţiilor 
capitale pentru reabilitarea 
spitalului, în vederea 
conformării acestuia la cerinţele 
pe care trebuie să le 
îndeplinească spitalele pentru 
oferirea unor servicii medicale 
de calitate. 
 
 

amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată 
 

157.  Anexa nr. 3/ 26 / 02 
Ministerul Sănătăţii  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art. 02 - Transferuri de 
capital, alin. 12 – 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 400 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare, modernizare şi dotare 
a clădirii Secţiei de 
Oncologie din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba, 
Municipiul Alba Iulia, jud. Alba. 

Asigurarea lucrărilor de 
intervenţie de natura reparaţiilor 
capitale pentru reabilitarea 
spitalului de urgenţă, in vederea 
conformării acestuia la 
cerinţele pe care trebuie să le 
îndeplinească spitalele pentru 
oferirea unor servicii medicale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de 
la alineatul 51.02.12 
˝Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale˝ se 
finanţează investiţii ale 
spitalelor din reţeaua 
Ministerului Sănătăţii., spitalul 
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Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii pe anul 
2013. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Grupurile parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

de calitate. 
 
 

în cauză aparţinând 
autorităţilor administraţiei 
publice locale. 
 

158.  Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
Capitol 5001 / Grupa/titlu 51 / 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale Administraţiei Publice / 
Articol 02 Transferuri de capital 
/ Alineat 12  

Reabilitare aripa veche a 
Spitalului Municipal Lupeni, din 
municipiul Lupeni, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 
15.800,500 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Transferuri 
pentru finanţarea investiţiilor la 
spitale. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 
 

Asigurarea unor condiţii 
civilizate de spitalizare şi 
desfăşurarea unui act medical 
de calitate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de 
la alineatul 51.02.12 
˝Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale˝ se 
finanţează investiţii ale 
spitalelor din reţeaua 
Ministerului Sănătăţii., spitalul 
în cauză aparţinând 
autorităţilor administraţiei 
publice locale. 
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159.  Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
 Capitol 5001 / Grupa/titlu 51 / 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale Administraţiei Publice / 
Articol 02 Transferuri de capital 
/ Alineat 24  

Redeschiderea Spitalului 
Orăşenesc Petrila, din oraşul 
Petrila, judeţul Hunedoara în 
valoare de 2.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:Transferuri 
de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
altor investiţii în sănătate 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Asigurarea posibilităţii 
cetăţenilor din oraşul Petrila de 
a beneficia de îngrijire medicală 
de urgenţă şi de spitalizare în 
propria localitate. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2013. 
 

160.  Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
 Capitol 5001 / Grupa/titlu 51 / 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale Administraţiei Publice / 
Articol 02 Transferuri de capital 
/ Alineat 12  

Investiţii la Spitalului de Urgenţă 
Petroşani, din municipiul 
Petroşani, judeţul Hunedoara, în 
valoare de 10.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:Transferuri 
pentru finanţarea investiţiilor la 
spitale. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Asigurarea unor condiţii 
civilizate de spitalizare şi 
desfăşurarea unui act medical 
de calitate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de 
la alineatul 51.02.12 
˝Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale˝ se 
finanţează investiţii ale 
spitalelor din reţeaua 
Ministerului Sănătăţii., spitalul 
 la care se face referire  
aparţinând autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
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 senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

161.  Anexa  3/26/02/ 
Ministerul Sănătăţii 
 
cap 5001/ grupa51/ art.02/ alin 
12 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 4.500 mii lei pentru 
reabilitarea şi dotarea cu 
mobilier a Clinicii de 
Neonatologie a Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă 
Constanţa, judeţul Constanţa. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 senator PDL Chiru Gigi 
Christian 
Grupurile Parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea şi dotarea cu 
mobilier a Clinicii de 
Neonatologie a Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă 
Constanţa, judeţul Constanţa 
având în vedere starea 
avansată de degradare a 
acesteia. 
   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

162.  Anexa  3/26/02/ 
Ministerul Sănătăţii 
 
cap 5001/ grupa51/ art.02/ alin 
12 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 7.000 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a Clinicii de 
Cardiologie a Spitalul Clinic 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare începute în 2012 şi 
realizate doar parţial  a Clinicii 
de Cardiologie a Spitalului Clinic 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 99 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Judeţean de Urgenţă 
Constanţa, judeţul Constanţa. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
senator PDL Chiru Gigi 
Christian 
Grupurile Parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 
 
 

Judeţean de Urgenţă 
Constanţa, judeţul Constanţa, 
având în vedere starea 
avansată de degradare a clinicii.
   
 

2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

163.  Anexa  3/26/02/ 
Ministerul Sănătăţii  
 
cap 5001/ grupa51/ art.02/ alin 
12 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 7.000 mii lei pentru 
realizarea reparaţiilor capitale 
necesare şi dotarea cu 
mobilier şi echipamente 
performante a Clinicii de 
Chirurgie Plastică a  Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă 
Constanţa, judeţul Constanţa. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea reparaţiilor capitale 
necesare şi dotarea cu mobilier 
şi echipamente performante a 
Clinicii de Chirurgie Plastică a  
Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Constanţa, judeţul 
Constanţa, având în vedere 
starea de degradare în care se 
află clinica. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
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Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
senator PDL Chiru Gigi 
Christian 
Grupurile Parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

 

164.  Anexa  3/26/02/ 
Ministerul Sănătăţii  
 
cap 5001/ grupa51/ art.02/ alin 
12 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 14.000 mii lei 
pentru realizarea reabilitării şi 
dotării cu aparatura necesară a 
Staţiei Centrale pentru  
Sterilizare a Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă 
Constanţa, judeţul Constanţa. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
senator PDL Chiru Gigi 
Christian 
Grupurile Parlamentare PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea reabilitării şi dotării cu 
aparatura necesară a Staţiei 
Centrale pentru  Sterilizare a 
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Constanţa, judeţul 
Constanţa, având în vedere 
starea avansată de degradare a 
acestei secţii. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 101 -

din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

165.  Anexa  3/26/02/ 
Ministerul Sănătăţii  
 
cap 5001/ grupa51/ art.02/ alin 
12 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 16.000 mii lei 
pentru realizarea reabilitării şi 
dotării cu mobilier a  Spitalului 
de Ortopedie, Traumatologie şi 
Recuperare Medicală Eforie 
Sud, judeţul Constanţa. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
senator PDL Chiru Gigi 
Christian 
Grupurile Parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea reabilitării şi dotării cu 
mobilier a Spitalului de 
Ortopedie, Traumatologie şi 
Recuperare Medicală Eforie 
Sud, judeţul Constanţa, având 
în vedere starea avansată de 
degradare a acestui spital. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

166.  Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 

Se propune suplimentarea 
Bugetului Ministerului din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2013 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea unei noi secţii TBC 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
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Cap. 5001/ Grupa/ Titlul 51/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art.02 
Transferuri de capital / alin. 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 

cu suma de 12.650 mii lei 
pentru finanţarea  investiţiilor 
la spitale: 
- Construirea unei noi secţii 
TBC din cadrul Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă 
Arad 
Judeţul ARAD 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Mihai - Răzvan Ungureanu, 
Senator PFC 
 

în vederea relocării secţiilor 
care în prezent îşi desfăşoară 
activitatea într-o clădire 
revendicată şi retrocedată. 
Pentru această lucrare s-a 
finalizat procedura de achiziţie 
publică pentru proiectare şi 
achiziţie. 
 
 

la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

167.  Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
Cap. 5001/ Grupa/ Titlul 51/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art.02 
Transferuri de capital / alin. 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 

Se propune suplimentarea 
Bugetului Ministerului Sănătăţii 
din Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2013 cu suma de 18.000 
mii lei pentru finanţarea  
investiţiilor la spitale: 
- Proiect de reabilitare, 
transformare şi extindere a 
spaţiului pentru secţiile de 
ginecologie, obstetrică şi 
neonatologie din cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
Lucrarea  de reabilitare, 
transformare şi extindere a 
spaţiului în care îşi desfăşoară 
activitatea  secţiile de 
ginecologie, obstetrică si 
neonatologie. În prezent, cele 
trei secţii funcţionează într-un 
ansamblu de clădiri revendicate. 
În vederea desfăşurării în bune 
condiţii a serviciilor medicale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
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Urgenţă Arad 
Judeţul ARAD 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Mihai - Răzvan Ungureanu, 
Senator PFC 

furnizate de către aceste secţii 
s-au demarat lucrările în 
vederea reabilitării şi extinderii 
unei clădiri aflate în patrimoniul 
public al judeţului, unde se 
intenţionează relocarea celor 
trei secţii. 
 
 

168.  Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
Cap. 5001/ Grupa/ Titlul 51/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art.02 
Transferuri de capital / alin. 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 

Se propune suplimentarea 
Bugetului Ministerului Sănătăţii 
din Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2013 cu suma de 7.700 mii 
lei pentru finanţarea  
investiţiilor la spitale: 
- Proiect pentru extindere corp 
clădire str. Andreny Karoly 
nr.2-4 în vederea realizării unui 
spaţiu necesar relocării Secţiei 
de boli infecţioase adulţi din 
cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad 
Judeţul ARAD 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
Lucrarea de extindere, 
deoarece imobilul în care 
funcţionează secţia de boli 
infecţioase adulţi, aflat în str. 
Cicio Pop, nr.13 este 
revendicat. 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Mihai - Răzvan Ungureanu, 
Senator PFC 
 

169.  Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
Cap. 5001/ Grupa/ Titlul 51/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art.02 
Transferuri de capital / alin. 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 

Se propune suplimentarea 
Bugetului Ministerului Sănătăţii 
din Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2013 cu suma de 1.613 mii 
lei pentru finanţarea  
investiţiilor la spitale: 
- Proiect pentru reparaţii 
capitale şi amenajări ale 
incintei exterioare la sediul 
central al Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad 
Judeţul ARAD 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Mihai - Răzvan Ungureanu, 
Senator PFC 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
Lucrarea de reparaţii şi 
amenajări ale incintei exterioare 
la sediul central al spitalului. 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

170.  Anexa nr. 3/26/02  Se propune suplimentarea  Se propune respingerea 
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Ministerul Sănătăţii  
 
Cap. 5001/ Grupa/ Titlul 51/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art.02 
Transferuri de capital / alin. 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 

Bugetului Ministerului Sănătăţii 
din Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2013 cu suma de 1.200 mii 
lei pentru finanţarea  
investiţiilor la spitale: 
- Lucrare pentru refacerea 
sistemului de încălzire şi 
climatizare pentru corpul 
central al Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad 
Judeţul ARAD 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Mihai - Răzvan Ungureanu, 
Senator PFC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

171.  Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
Cap. 5001/ Grupa/ Titlul 51/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art.02 
Transferuri de capital / alin. 12 
Transferuri pentru finanţarea 

Se propune suplimentarea 
Bugetului Ministerului Sănătăţii 
din Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2013 cu suma de 420 mii 
lei pentru finanţarea  
investiţiilor la spitale: 
- Lucrare pentru reabilitarea 
spaţiului Secţiei sterilizare a 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
Lucrarea de reabilitare a 
spaţiului Secţiei sterilizare a 
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad. Spaţiul în care 
funcţionează sterilizarea în 
prezent este impropriu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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investiţiilor la spitale Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad 
Judeţul ARAD 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 Mihai - Răzvan Ungureanu, 
Senator PFC 
 

desfăşurării în bune condiţii, 
nepermiţând punerea în 
funcţiune a noului aparat de 
sterilizare de mare capacitate. 
 
 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

172.  Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
Cap. 5001/ Grupa/ Titlul 51/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art.02 
Transferuri de capital / alin. 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 

Se propune suplimentarea 
Bugetului Ministerului din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2013 
cu suma de 620 mii lei pentru 
finanţarea  investiţiilor la 
spitale: 
- Lucrare pentru reabilitarea şi 
extinderea clădirii din curtea 
sediului central al Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă 
Arad 
Judeţul ARAD 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
Lucrarea de reabilitare şi 
extindere a clădirii din curtea 
sediului central al Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă 
Arad. Finalizarea acestei lucrări 
ar reda circuitului medical un 
spaţiu important şi ar asigura o 
separare a activităţilor 
administrative de cea medicală. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 Mihai - Răzvan Ungureanu, 
Senator PFC 

173.  Anexa  3/26/02/ 
Ministerului Sănătăţii 
 
cap 5001/grupa51/art.02/alin 12 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
675.000 mii lei pentru  
Construirea Spitalului Regional 
de Urgenta Cluj in comuna 
Floreşti, Judeţul Cluj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 
 

Spitalul Regional Clinic de 
Urgenţă 
este un element cheie in 
strategia Consiliului Judeţean 
Cluj, care are în vedere 
transformarea judeţului intr-un 
punct de referinţă in domeniul 
sănătăţii pentru  această parte a 
ţării, având o capacitate ridicată 
de reacţie in caz de urgenţă, 
fiind .In acest moment este cel 
mai avansat dintre proiectele 
Spitalelor Regionale de 
Urgenţă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

174.  Anexa 3/26/28
Ministerul Sănătăţii 
 

Se propune alocarea sumei de  
2 310 mii lei pentru 
achizitionarea  de aparatura 
medicala la Sectia de interne a 
Spitalului Orasenesc Buhusi  
,jud.Bacau. 

Pentru buna desfasurare a 
activitatii medicale este 
necesara achizitionarea in 
regim de urgenta a:unui 
ecograf Doppler,monitor 
pentru functii vitale, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetul tuturor instituţiilor 
publice  a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
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Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
  Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

electrocardiograf, monitor 
Holter-tensiune 
arteriala,analizor automat 
pentru  hemostaza,analizor 
de electroliti. 

 
Sursa de finantate : 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunurile si serviciile ale 
ordonatorilor principali de 
credite  cu 50% pe anul 2013 

a activităţii acestora.  
 

175.  Anexa nr. 3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 
 
Cod obiectiv 223 
Fişa obiectivului de investiţii- 
„Refuncţionalizare imobil 
Spitalul Clinic de Urgenţă cu 
300 de paturi Iaşi, în curs de 
execuţie, pentru amenajarea 
Institutului regional de 
Oncologie 300 de paturi Iaşi” 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 14.025 mii lei pentru 
reabilitare şi reparaţii  capitale, 
pentru spitalul „Dr.C.I.Parhon”, 
Spitalul Clinic de Recuperare şi a 
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţe „Sfântul Spiridon” astfel: 
Spitalul „Dr.C.I.Parhon” – 615 mii 
lei; Spitalul Clinic de Recuperare 
– 12.209,768 mii lei; Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţe 
„Sfântul Spiridon” – 1200 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Obiectivul de investiţii 
„Reabilitare şi reparaţii capitale 
spitale” are ca scop reabilitarea 
şi reparaţiilor capitale ale 
spitalelor: Spitalul 
„Dr.C.I.Parhon”, Spitalul Clinic 
de Recuperare şi Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţe „Sfântul 
Spiridon”. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat prin diminuarea cheltuielilor 
cu bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite pentru 
anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetul tuturor instituţiilor 
publice  a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale 
a activităţii acestora.  
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176.  Anexa nr.3/26/29  
Ministerului Sănătăţii 

Se propune la Cap. 66.01 – 
Sănătate 
Cod 26.66.01.0301 
Tipul cheltuielii: B – Obiectiv 
(proiect)  nou 
Construirea centrului de zi, de 
reabilitare şi consiliere în 
domeniul 
sănătăţii mintale şi HIV/SIDA în 
cadrul Spitalului de boli 
infecţioase, 
dermato-venerice şi psihiatrie 
Baia 
Mare, judeţul Maramureş 
(valoarea 
totală a investiţiei 760.000 euro.) 
Alocare bugetară 2009: 260.000 
euro 
Credite de angajament: 260.000 
euro 
Credite bugetare: 260.000 euro 
Estimare 2010: 500.000 euro 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 senator PDL Rogojan Mihai 
Ciprian 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat.  

Politica de reformă psihiatrică 
europeană şi românească 
stipulează retrimiterea şi 
reintegrarea în comunitate a 
pacienţilor cu boli psihice şi 
HIV/SIDA şi alte boli cu 
transmitere sexuală. 
Concomitent cu terapia 
medicamentoasă, o măsură 
eficientă şi modernă care vine 
în sprijinul patologiei specifice 
spitalului o constituie antrenarea 
bolnavilor în diverse activităţi de 
readaptare şi reintegrare în 
comunitate. Sunt argumente 
care impun crearea acestui 
obiectiv. Centrul va funcţiona pe 
baza principiului “uşilor 
deschise” având ca efect 
diminuarea reticenţelor şi 
prejudecăţilor în ceea ce 
priveşte bolile psihice şi 
HIV/SIDA. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

 
 



ANEXA NR.2 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 
ORDONATORI:  3/27-3/28 
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crt. 
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1.  Ministerul Culturii 
Anexa 3/27 
Cap . 6700                    
Grupa 10 / Titlul I      
                     

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2013 
pentru Cheltuieli de personal, 
pentru înfiinţarea şi funcţionarea 
Teatrului Mic Sârbesc la 
Timişoara, cu 5 angajaţi, cu 
suma de 150 mii lei. 
 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
deputat Slavomir 
GVOZDENOVICI, 
Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 
 
Sursa de finanţare: Cheltuieli – 
Buget de stat 

Motivare: Înfiinţarea Teatrului 
Mic Sârbesc ar fi reprezentativ 
pentru oraşul multietnic 
Timişoara, în acelaşi timp şi 
pentru România. 
În Timişoara, unde funcţionează 
Teatrul Maghiar de Stat „Csiky 
Gergely" şi Teatrul German de 
Stat, a existat o tradiţie a 
teatrului în limba sârbă mai 
veche de 150 de ani. În toţi 
aceşti ani, minoritatea naţională 
sârbă, concentrată în zona de 
vest a ţării, nu a reuşit să aibă 
un teatru profesional de stat. 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, se 
face trimitere eronată la 
capitolul de cheltuieli 6700, 
acesta reprezentând total 
cheltuieli ale ministerului din 
toate sursele. De asemenea, 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii 
pentru infiintarea unui teatru 
de interes local. Astfel de 
institutii nu sunt finantate din 
bugetul acestui minister, ci de 
catre autoritatile 
administratiei publice locale. 

2.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii 
67010312 Consolidarea si 
restaurarea monumentelor 

Se propune creşterea sumei 
alocate acestui program cu 
35.000 mii lei: 

Conservarea şi restaurarea 
monumentelor istorice care din 
păcate sunt foarte mult 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă 
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istorice  
propuneri 2013.....20.000 mii lei 

67010312 Consolidarea si 
restaurarea monumentelor 
istorice  
propuneri 2013.....55.000 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Márton Árpád, deputat UDMR 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

deteriorate, trebuie să fie o 
prioritate bugetară pentru că 
odată dispărute, ele nu pot fi 
înlocuite. Având în vedere 
situaţia acestor imobile, 
necesitând intervenţii urgente, în 
unele cazuri extraordinare, 
solicitarea de a se apela la 
Fondul de rezervă a Guvernului 
este justificată. 
 
 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

3.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune majorarea cu 
1.566.400,00 Ron a sumei 
prevazută în buget pentru – 
„Creşterea accesului tuturor 
categoriilor  de populaţie, din 
toate zonele şi mediile  
sociale la informaţie şi cultură şi 
îmbunătăţirea statutului social şi 
economic al creatorului şi al  
artistului” pentru modernizarea 
Teatrului de Vară din comuna 
Popricani . jud. Iaşi 
Iniţiator, 
 
Autor::Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 

Lipsa unor spaţii adecvate 
pentru desfăşurarea activităţilor 
cultural – artistice în comuna 
Popricani. 
 
 
Ministerul Culturii  

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se concret 
capitolul şi titlu de cheltuieli 
care ar urma să fie majorat. 
De asemenea, nu este 
precizează sursa de finanţare 
şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
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informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PSD Iaşi 
Adăscăliţei Constantin 

4.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii 
Capitolul 67.01 Programul 
National de 
Restaurare a Monumentelor 
Istorice 

Consolidarea si restaurarea 
monumentelor  istorice din 
comuna JILAVA, judeţul ILFOV 
 
Suma 1000 
 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat Ştefan Burlacu 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
sau sumele defalcate din TVA, 
sau reducerea bugetului 
prevăzut la un alt titlu de 
cheltuieli din buget. 

Modernizarea zonei prin 
asigurarea unor condiţii 
corespunzatoare standardelor 
de calitate din comunităţi urbane 
şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul 
2013. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. În 
ceea ce priveşte celelalte 
surse de finanţare propuse 
acestea nu pot fi avute în 
vedere întrucât 

5.  Anexa 3/27/01 Ministerul 
Culturii 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 400 mii lei pentru 
reabilitare Cămin Cultural sat 
Ringhileşti, comuna Santa Mare, 

Continuare investiţie. Sumele 
sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 4 -

judeţul Botoşani. 
 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PP-DD Liliana Mincă 
Grupul Parlamentar al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu 

civilizaţie în acest spaţiu.  Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice.  De asemenea, nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
 

6.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii Se solicita alocarea sumei de 30 
de mii de lei pentru infiintarea 
unui muzeu al mestesugurilor 
minoritatilor, beneficiar 
Comunitatea Rusilor Lipoveni, 
Braila 
 
Initiator: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 

Mentinerea multiculturalitatii 
orasului Braila. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se concret 
capitolul şi titlu de cheltuieli 
care ar urma să fie majorat. 
De asemenea, nu este 
precizează sursa de finanţare 
şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
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Sursa de finantare: bugetul 
Ministerului Culturii 

7.  Ministerul Culturii  
capitolul 67.01 
”Cultură, recreare si religie”, 
titlul 59 ”Alte cheltuieli”  
 
Anexa 3-27 

Se propune alocarea sumei 
de 1000 mii lei pentru  
organizarea festivalul ui 
minoritatilor culturale romane si 
inscrierea lui in calendarul 
international al evenimentelor 
culturale- Comunitatea rusilor 
lipoveni, Braila 
 
Initiator: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 
Sursa de finantare: bugetul 
Ministerului Culturii 

Mentinerea multiculturalitatii 
orasului Braila si promovarea 
tolerantei culturale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul 
2013. De asemenea, sursa 
de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma 
să se efectueze redistribuiri. 

8.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii
 
Capitolul ....., art....., alin. ..... 
 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei, pentru terminarea 
lucrărilor la Complexul „ Camin 
de batrani Biserica + spatii de 
cazare” din Loc.Budeni, 
Jud.Giurgiu. 
 
 
 
Iniţiator Comisia pentru cultură, 

Deşi imobilul este unul de 
utilitate publică destinat 
batrânilor fară adăpost, 
imobilele fiind la momentul 
actual la faza rosu, lucrările s-au 
stopat din cauza lipsei de 
fonduri. 
 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 6 -

artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat Ciobanu Liliana 
Grup  Parlamentar  PP-DD 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice.  În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

9.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii 
Capitolul. 67 Cultura, recreere, 
religie 
Grupa/Titlul 70-71 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
3.500 mii lei pentru 
transformarea cinematografului 
in Cinematograf 3D si sala de 
conferinte din Barlad 
 
Iniţiator Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat  
Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 
 

- Cinematograful este 
situat in centrul orasului 
si se afla intr-o avansata 
stare de degradare 

- Este necesar construirea 
unului nou la standarde 
3D astfel incat cetatenii 
orasului sa numai fie 
nevoiti sa mearga 100 km 
pentru a vedea un film  

- Deasemenea este 
necesara construirea 
unei Sali de conferinte. 
Casa de Cultura 
neputand fi folosita 
pentru acest lucru 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista bază legala pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a unior 
astfel de lucrari.  De 
asemenea, nici sursele de 
finanţare propuse nu pot fi 
avute în vedere întrucât:  
- o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma 
să se efectueze redistribuiri 
-  bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
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Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 
 
 

 dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

10.  Ministerul Culturii – anexa nr. 
3/27, capitolul 6701 Cultura, 
recreere si religie – Grupa/Titlu 
70-71 
 
 

Alocarea sumei de 2.400 mii lei 
pentru reabilitarea cladirii 
viitorului Muzeu Municipal Iasi 
 
Iniţiator Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 
Sursa de finantare: bugetul 
ministerului 

Este necesara reabilitatea 
cladirii viitorului Muzeu 
Municipal Iasi care este 
prevazut sa functioneze intr-o 
cladire monument istoric. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista bază legala pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional a 
unior astfel de lucrari.  
 De asemenea, nici sursa de 
finanţare propusa nu poate fi 
avută în vedere întrucât o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister, fără a se preciza 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

11.  Ministerul Culturii  
Anexa 3/27 
Grupa/Titlul 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
Art. 01 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 100 mii lei pentru 
Comuna Arpasu de Jos, Judeţul 
Sibiu, pentru reabilitarea 
căminului cultural din satul 
Arpasu de Sus.  
 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 

Comuna fiind săracă cu venituri 
mici nu poate suporta 
cheltuielile aferente modernizării 
căminului. 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
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masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
12.  Ministerul Culturii  

Anexa 3/27 
Grupa/Titlul 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
Art. 01 

Se propune suplimentarea sumei 
cu 30 mii lei pentru amenajarea 
Muzeului Sătesc Cristian, judeţul 
Sibiu 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea Muzeului Sătesc 
din Cristian pentru a fi redat 
circuitului turistic. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista bază legala pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional a 
unior astfel de lucrari.  
 În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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cursul exerciţiului bugetar. 

 
13.  Ministerul Culturii – Anexa 3/27 Se propune suplimentarea 

bugetului Ministerului Culturii  cu 
suma de 1700 mii lei pentru 
reabilitare Cămin cultural 
comuna Găvojdia, jud. Timiş. 
 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
14.  Ministerul Culturii – Anexa 3/27 Se propune suplimentarea 

bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 25 mii lei pentru 
reabilitare Cămin cultural sat 
Valea-Lungă comuna Costeiu, 

. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
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jud. Timiş. 
 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
15.  Ministerul Culturii – Anexa 3/27 Se propune suplimentarea 

bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 220 mii lei pentru 
reabilitare Cămine cultural 
comuna Criciova (sat Jdioara, 
Cireşu), jud. Timiş. 
 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
16.  Ministerul Culturii – Anexa 3/27 Se propune suplimentarea 

bugetului Ministerului Culturii  cu 
suma de 120 mii lei pentru 
reabilitare Cămin cultural sat 
Mîtnicul Mic - comuna Fârdea, 
jud. Timiş. 
 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
17.  Ministerul Culturii – Anexa 3/27 Se propune suplimentarea 

bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 120 mii lei pentru 
Reabilitare Cămin cultural sat 
Drăgşinesti - comuna Fârdea, 
jud. Timiş. 
 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat Adrian Nicolae Diaconu 
– PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
18.  Legea Bugetului de Stat pe 

2013 Anexa 3/27 - Ministerul 
Culturii  

Se propune restaurarea cladirii 
,,Posta Veche,, monument istoric 
singura cladire de posta ridicata 

Cladirea se afla in stare de 
colaps, fiind o adevarata ruina in 
mijlocul municipiului resedinta 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
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in Romania la sfarsitul secolului 
al XIX-lea care se mai afla in 
picioare, obiectiv situat in 
Municipiul Calarasi, Judetul 
Calarasi. 
 Suma necesara restaurarii este 
de 10.000.000 lei 
 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Ing.Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputatilor 
 
Sursa de finantare – Ministerul 
Culturii  
Institutul National al 
Patrimoniului Statului  
Rezerva Bugetului de Stat 
 

de judet, face parte din centrul 
istoric al orasului, iar Comisia 
Nationala a Monumentelor 
Istorice nu a acceptat 
demolarea ei considerand ca 
restaurarea este posibila. 
Exista si un studio elaborate de 
arh.Virgil Polizu care ofera o 
imagine deosebita spatiului 
architectural restaurat. 
 

prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul 
2013.Î n ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

19.  Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/27 - Ministerul 
Culturii– Anexa 4 –Programul 
85 

Achizitionarea cladirii Muzeului 
,,Civilizatiei Gumelnita,, din 
Municipiul Oltenita, judetul 
Calarasi, cladire ce a fost 
retrocedata proprietarilor punand 
muzeul in situatia de a fi 
evacuat.  

Muzeul este unicul depozitar al 
vestigiilor uneia dintre cele mai 
importante civilizatii istorice din 
aceasta zona a Europei . 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
acesta este neclar, 
neprecizându-se concret 
capitolul şi titlul de cheltuieli. 
De asemenea, ordonatorul 
principal de credite isi 
stabileste prioritatile în 
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Suma necesara achizitionarii 
este de 460.000 euro . 
 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Ing.Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputatilor 
 
Sursa de finantare – Ministerul 
Culturii  
Rezerva Bugetului de Stat 
 

utilizarea fondurilor alocate 
prin bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2013. 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

20.  Anexa nr. 3/27/02 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 1.337,76 mii  lei pentru 
realizarea Căminului cultural în 
localitatea Botiz.  
Comuna Botiz,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea Căminului Cultural 
având în vedere lipsa unui astfel 
de aşezământ cultural în 
localitate şi Programul Prioritar 
pentru Construirea de sedii 
pentru aşezăminte culturale în 
localităţile unde nu există 
asemenea instituţii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor la  cămine culturale. 
Astfel, potrivit OUG 
nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, 
astfel de lucrari pot fi 
finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
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Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
21.   

Anexa 3/27  
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii, cu 
suma de 14,50 mii lei, pentru 
editarea unui Disc Compact 
(2.000 de exemplare) de muzică 
populară oşenească autentică de 
către Muzeul Ţării Oaşului. 
Oraş Negreşti Oaş, 
Judeţul Satu Mare 
 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât CD-ul 
propus va conţine o selecţie 
reprezentativă din uriaşul 
material înregistrat în Ţara 
Oaşului în anii 1990-1998 de 
renumiţii etnomuzi- cologi: 
Jaques Bouet – prof. la 
Universitatea „Paul Valery” din 
Montpellier, Bernard Lortat-
Jacob – director de cercetare  la 
Centrul Naţional Francez şi 
Speranţa Rădulescu – 
etnomuzicolog la Muzeul 
Ţăranului Român, sub 
îndrumarea acestora. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

22.  Anexa 3/27  
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii, cu 
suma de 4.500 mii lei pentru 
achiziţionarea colecţiei de clişee 
fotografice Ioniţă G. Andron de 
către Muzeul Ţării Oaşului. 
Oraş Negreşti Oaş, 
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că, în România, colecţia 
este unică (prin dimensiuni şi 
caracteristici) şi chiar în Europa 
este extrem de rară. Muzeul 
deţine deja arhiva scrisă a lui 
I.G. Andron, în totalitate 
complementară cu arhiva 
fotografică. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

23.  Anexa nr. 3/27/02 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 150 mii lei pentru 
reabilitarea Căminului Cultural 
din localitatea Prilog. 
Comuna Oraşu Nou 
Judetul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestui obiectiv, 
având în vedere stadiul avansat 
de degradare a structurii de 
rezistenţă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
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artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
24.  Anexa nr. 3/27/02 

Ministerul Culturii 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 1.000 mii lei, pentru 
continuarea lucrărilor la Casa de 
Cultura din Turţ.  
Comuna Turţ 
Judetul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL – PAUL MARIA 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor şi darea în 
folosinţă a imobilului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor pentru case de 
cultură. Astfel, potrivit OUG 
nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, 
astfel de lucrari pot fi 
finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
25.  Anexa nr. 3/27/02 

Ministerul Culturii 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 250 mii lei. 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
 Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizare Cămin Cultural, 
com. Pardoşi, jud. Buzău 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. Din 
motivaţia amendamentului 
reiese că suma solicitată este 
necesară pentru finanţarea 
unui cămin cultural, pentru 
acesta neexistând bază 
legala de finanţare a 
cheltuielilor din bugetul 
Ministerului Culturii.În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

26.  Anexa nr. 3/27/02 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 300 mii lei. 
 
Autori :  Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cofinanţare proiect Reabilitare 
Cămin Cultural, com. 
Pietroasele, jud. Buzău 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. Din 
motivaţia amendamentului 
reiese că suma solicitată este 
necesară pentru finanţarea 
unui cămin cultural, pentru 
acesta neexistând bază 
legala de finanţare a 
cheltuielilor din bugetul 
Ministerului Culturii.În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

27.  Anexa nr. 3/27/02 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 300 mii lei. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitare şi modernizare Cămin 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
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Autori :  Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Cultural. Com. Podgoria, jud. 
Buzău 
 
 

neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. Din 
motivaţia amendamentului 
reiese că suma solicitată este 
necesară pentru finanţarea 
unui cămin cultural, pentru 
acesta neexistând bază 
legala de finanţare a 
cheltuielilor din bugetul 
Ministerului Culturii.În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

28.  Anexa nr. 3/27/02 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 700 mii lei. 
 
Autori :  Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 

 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitare Camin Cultural Sat 
Lipia, Comuna Merei, Judeţ 
Buzău 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. Din 
motivaţia amendamentului 
reiese că suma solicitată este 
necesară pentru finanţarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 21 -

Deputaţilor  
 
Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

unui cămin cultural, pentru 
acesta neexistând bază 
legala de finanţare a 
cheltuielilor din bugetul 
Ministerului Culturii.În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

29.  Anexa nr. 3/27/02 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii lei 
din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului pentru 
lucrări de amenajare si 
reabilitare la Cămin Cultural 
Secusigiu, loc. Secusigiu, judet 
Arad. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
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Deputat PDL Claudia Boghicevici
Deputat PDL Eusebiu Pistru  
Senator PDL Traian Igaş 
Senator Forţa Civică Mihai 
Razvan Ungureanu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

30.  Ministerul Culturii  
Anexa 3/27 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii 
cu suma de 1600 mii lei pentru 
modernizarea  căminului 
cultural Popănzăleşti, sat 
Popănzăleşti, comuna 
Drăgoteşti, judeţul Dolj. 

 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Necesită urgent de suma 
debani pentru lucrări de 
consolidări, reparaţii, dotări 
pentru buna desfaşurare a 
activităţilor şi incita unităţilor de 
cultură.  

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de modernizare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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 cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
31.  Ministerul       Culturii        

Anexa 3/27 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii  
cu suma 
de     850     mii     lei     pentru 
modernizarea  căminului 
cultural Mârşani, comuna 
Mârşani, judeţul Dolj. 

 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Necesită  urgent  de  suma  de 
bani pentru lucrări de 
consolidări, reparaţii, dotări 
pentru buna   desfaşurare    a 
activităţilor şi incita unităţili de 
cultură.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de modernizare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
32.  Ministerul       Culturii        

Anexa 3/27 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii 
cu suma de 900 mii lei pentru 

Necesită  urgent  de  suma  de 
bani pentru lucrări de 
consolidări, reparaţii, dotări 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
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modernizarea  căminului 
cultural Dioşti, comuna Dioşti, 
judeţul Dolj. 
 

Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 
 

pentru buna desfaşurare a 
activităţilor şi incita unităţili de 
cultură.  
 

Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de modernizare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
33.  Ministerul       Culturii        

Anexa 3/27 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului National cu suma 
de 750 mii lei pentru 
modernizarea  căminului 
cultural Celaru, comuna 
Celaru, judeţul  Dolj. 

 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 

Necesită  urgent  de  suma  de 
bani pentru lucrări de 
consolidări, reparaţii, dotări 
pentru buna desfaşurare a 
activităţilor şi incita unităţili de 
cultură.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de modernizare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
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pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
34.  Ministerul       Culturii       

Anexa 3/27 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului National cu suma 
de 900 mii lei pentru 
modernizarea  căminului 
cultural Malu Mare, comuna 
Malu Mare, judeţul Dolj. 

 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Necesită  urgent  de  suma  de 
bani pentru lucrări de 
consolidări, reparaţii, dotări 
pentru buna desfaşurare a 
activităţilor şi incita unităţilor de 
cultură.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de modernizare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
35.  Ministerul       Culturii        

Anexa 3/27 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului National cu suma 
de 700 mii lei pentru 
modernizarea  căminului 
cultural Preajba de Pădure, 
comuna Teslui, judeţul Dolj. 
 

Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Necesită  urgent  de  suma  de 
bani pentru lucrări de 
consolidări, reparaţii, dotări 
pentru buna desfaşurare a 
activităţilor şi incita unităţilor de 
cultură.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de modernizare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
36.  Ministerul       Culturii       

 Anexa 3/27 
Se    propune    suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii şi 

Necesită  urgent  de  suma 
de bani      pentru      lucrări   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 27 -

Patrimoniului National cu suma 
de 800     mii     lei     pentru 
modernizarea căminului 
cultural Teslui, comuna Teslui, 
judeţul Dolj. 

 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

de consolidări, reparaţii, dotări 
pentru buna desfaşurare a 
activităţilor şi incita unităţilor de 
cultură  
 

există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de modernizare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
37.  Ministerul       Culturii        

Anexa 3/27 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului National cu suma 
de     250     mii     lei     pentru 
modernizarea            căminului 
cultural Amărăştii de Sus 
comuna Amărăştii de Sus, 
judeţul Dolj. 

 

Necesită  urgent  de  suma  
de bani pentru lucrări de 
consolidări, reparaţii, dotări 
pentru   buna   desfaşurare    
a activităţilor şi incita 
unităţilor de cultură.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de modernizare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
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Autori: 
Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului, Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
 Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
38.  Ministerul       Culturii        

Anexa 3/27 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului National cu suma 
de 100 mii lei pentru 
modernizarea  căminului 
cultural Zvorsca comuna 
Amărăştii de Sus, judeţul Dolj. 
 

Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Necesită  urgent  de  suma  de 
bani pentru lucrări de 
consolidări, reparaţii, dotări 
pentru buna desfaşurare a 
activităţilor şi incita unităţilor de 
cultură.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de modernizare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
39.  Ministerul       Culturii        

Anexa 3/27 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului National cu suma 
de 1500 mii lei pentru 
construcţie cămin cultural 
comuna  Robăneşti, judeţul 
Dolj. 

 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Această localitate de 4000 
locuitori nu dispune de cămin 
cultural pentru  buna 
desfaşurare a activităţilor 
culturale sau alte activităţi.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de construcţie a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 
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40.  Ministerul       Culturii        
Anexa nr.3/27 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului   cu 
suma de 5000 mii RON, sumă 
necesară Consiliului  
Local    Argetoaia pentru
 Construirea       unui 
Camin Cultural – proiect tip 
aprobat, în comuna Argetoaia, 
sat Argetoaia, judetul Dolj 
 

Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de construcţie a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
41.  Ministerul       Culturii        

Anexa nr.3/27 
Se    propune    suplimentarea 
bugetului Ministerului  cu 
suma de 80 mii RON, sumă 
necesară Consiliului 
 Local      Gogosu pentru
 reabilitare      Camin 
Cultural din satul   Gogosita, 
comuna Gogosu judetul Dolj. 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor aferente căminelor 
culturale. Astfel, potrivit OUG 
nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
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Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 
 

desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, 
astfel de lucrari pot fi 
finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
42.  Ministerul       Culturii        

Anexa nr.3/27 
Se propune    suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 350 mii lei, sumă necesară 
Consiliului Local Sopot pentru 
reabilitare Camin     Cultural 
Sopot, judetul Dolj. 
 

Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor aferente căminelor 
culturale. Astfel, potrivit OUG 
nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, 
astfel de lucrari pot fi 
finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
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din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
43.  Ministerul Culturii  

Anexa nr.3/27 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului, cu suma 
de 70 mii lei, necesară pentru 
modernizarea şi dotarea 
căminului cultural din comuna 
Bratovoieşti, jud. Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării  
Regionale şi administra’iei 
Publice 

Investiţia este necesară pentru 
a reabilita căminul cultural din 
comună, aflat într-o stare 
avansată de degradare, şi 
pentru a oferii comunităţii 
locale un loc unde să-şi poată 
desfăşura activităţile culturale.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor aferente căminelor 
culturale. Astfel, potrivit OUG 
nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, 
astfel de lucrari pot fi 
finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice.  

 

44.  Ministerul Culturii  
Anexa nr.3/27 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului, cu suma 

Investiţia este necesară pentru 
a reabilita căminul cultural din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
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de 70 mii lei, necesară pentru 
modernizarea şi dotarea 
căminului cultural din comuna 
Cârna, jud. Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale 

comună, aflat într-o stare 
avansată de degradare, şi 
pentru a oferii comunităţii locale 
un loc unde să-şi poată 
desfăşura activităţile culturale.  

finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor aferente căminelor 
culturale. Astfel, potrivit OUG 
nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, 
astfel de lucrari pot fi 
finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice.  

 

45.  Ministerul Culturii  
Anexa nr.3/27 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma d e 
320 mii lei, necesară pentru 
finalizare construcţie Casă de 
cultură în oraşul Segarcea, jud. 
Dolj. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu destinat desfăşurării 
activităţilor culturale  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor aferente caselor de 
cultură. Astfel, potrivit OUG 
nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, 
astfel de lucrari pot fi 
finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice.  
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Deputaţilor  
 
 Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului regionale si 
Administratiei Publice 

 

46.  Ministerul Culturii  
Anexa 3/27 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma 
de 1870 mii lei,  pentru 
reabilitare casei de cultura 
a orasului Tg Lapus, jud. 
Maramureş 
 

 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

 

Proiectul in derulare 
. 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor aferente caselor de 
cultură. Astfel, potrivit OUG 
nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, 
astfel de lucrari pot fi 
finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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47.  Ministerul Culturii  
Anexa 3/27 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma 
de 280 mii lei,  pentru 
modernizarea caminului 
cultural din Cicarlau, jud. 
Maramureş 
 

 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
. 

 

Proiectul in derulare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor aferente căminelor 
culturale. Astfel, potrivit OUG 
nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, 
astfel de lucrari pot fi 
finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
48.  Ministerul Culturii  

Anexa 3/27 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma 
de 600 mii lei,  pentru 
reabilitare camin cultural, 
com. Rozavlea, jud. 
Maramureş 
 

 

Proiectul in derulare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor aferente căminelor 
culturale. Astfel, potrivit OUG 
nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
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Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 

 
 

desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, 
astfel de lucrari pot fi 
finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
49.  Ministerul Culturii  

Anexa 3/27 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma 
de 250 mii lei,  pentru 
complex socio –cultural sat 
Salta, com. Rozavlea, jud. 
Maramureş 
 

Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL  Mircea Man şi 

Proiectul in derulare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor aferente 
complexelor culturale. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 

 
 

cursul exerciţiului bugetar. 

 

50.  Ministerul Culturii  
Anexa 3/27 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma 
de 2620 mii lei,  pentru 
construire camin cultural in 
loc. Cetatele,  jud. 
Maramureş 
 

 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

 

Proiectul in derulare 
 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor aferente căminelor 
culturale. Astfel, potrivit OUG 
nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, 
astfel de lucrari pot fi 
finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 
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51.  Ministerul Culturii  
Anexa 3/27 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma 
de 2200 mii lei,  pentru 
construire camin cultural in 
loc. Sisesti,  jud. 
Maramureş 
 

 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 

 

Proiectul in derulare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor aferente căminelor 
culturale. Astfel, potrivit OUG 
nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, 
astfel de lucrari pot fi 
finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
52.  Ministerul Culturii  

Anexa 3/27 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul cu suma 
de 1200 mii lei,  pentru 
extindere si reabilitare la 
caminele culturale din loc. 
Surdesti, Bontaieni, Plopis 
in loc. Sisesti,  jud. 
Maramureş 

Proiectul in derulare 
 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor aferente căminelor 
culturale. Astfel, potrivit OUG 
nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
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Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

 

desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, 
astfel de lucrari pot fi 
finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
53.  Anexa nr. 3/27 

Ministerul Culturii 
 

Se propune suplimentarea 
Bugetului cu suma de 4950 mii 
lei  pentru realizarea unor lucrari 
de reabilitare a Sinagogii Cetate 
Timisoara. 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit legii,  sustinerea 
lacasurilor de cult se face 
prin intermediul bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
De asemenea, nu este 
prezentată sursa de finanţare  
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Cornel Sămărtinean Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

54.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 450.000 
mii lei pentru implementarea unui 
program national de finantare 
pentru reabilitarea cladirilor 
istorice, indiferent de proprietar.  
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea,  
întrucât nu se precizează 
sursa de finanţare şi, ca atare 
contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

 

55.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 200 mii lei pentru 
„Extindere cămin cultural parter 
cu biblioteca şi terasă” din 
comuna Roşiori, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 

Creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură, stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale. 
Promovarea şi protejarea 
patrimoniului cultural şi material 
al comunităţii locale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
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masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
56.  Anexa 3/27 

Ministerul Culturii 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 200 mii pentru 
participarea la organizarea 
Festivalului Naţional de muzică 
Folk „Om bun”. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru sprijinirea unei activităţi 
culturale de calitate, care trebuie 
să se perpetueze şi în următorii 
ani. Pentru a cultiva un act 
cultural sănătos şi decent. 
 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se concret din 
cadrul cărui capitol şi titlu de 
cheltuieli ar urma să fie 
alocată suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 

57.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 100 mii lei pentru 
obiectivul „Realizare Monument 
Eroi” către comuna Ciochina, 
jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Pentru a onora corespunzător 
memoria eroilor din comuna 
Ciochina care şi-au dat viaţa în 
război. 
 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se concret din 
cadrul cărui capitol şi titlu de 
cheltuieli ar urma să fie 
alocată suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

58.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
800 mii lei pentru „Reabilitare 
cămin cultural” din comuna 
Scânteia, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 

Creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură, stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale. 
Promovarea şi protejarea 
patrimoniului cultural şi material 
al comunităţii locale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
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artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
59.  Anexa 3/27 

Ministerul Culturii 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
171 mii lei pentru „Renovare şi 
modernizare aşezământ cultural” 
din comuna Jilavele, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 

Creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură, stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale. 
Promovarea şi protejarea 
patrimoniului cultural şi material 
al comunităţii locale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de renovare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
60.  Anexa 3/27 

Ministerul Culturii 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
300 mii lei pentru „Modernizare 
cămin cultural sat Malu” din 
comuna Sf. Gheorghe, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură, stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale. 
Promovarea şi protejarea 
patrimoniului cultural şi material 
al comunităţii locale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de modernizare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

61.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
250 mii lei pentru „Reabilitare şi 
dotare cămin cultural” din 
comuna Giurgeni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură, stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale. 
Promovarea şi protejarea 
patrimoniului cultural şi material 
al comunităţii locale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

62.  Anexa 3/27 Se propune suplimentarea Creşterea gradului de acces şi Se propune respingerea 
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Ministerul Culturii bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 300 mii lei pentru 
„Reabilitare, modernizare şi 
dotare Cămin cultural în comuna 
Gheorghe Lazăr” din comuna 
Gheorghe Lazăr, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

participare la cultură, stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale. 
Promovarea şi protejarea 
patrimoniului cultural şi material 
al comunităţii locale. 
 
 

amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

63.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
200 mii lei pentru finalizarea 
construcţiei Căminului Cultural 
din localitatea Copalnic, comuna 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu administrativ destinat 
culturii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de construcţie a  
căminelor culturale. Astfel, 
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Copalnic Mănăştur, jud. 
Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

64.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
300 mii lei pentru finalizarea 
construcţiei Căminului Cultural 
din localitatea Curtuiuşu Mic, 
comuna Copalnic Mănăştur, jud. 
Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu administrativ destinat 
culturii. 
 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de construcţie a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
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pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

65.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
300 mii lei pentru finalizarea 
construcţiei Căminului Cultural 
din localitatea Preluca Veche, 
comuna Copalnic Mănăştur, 
jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu administrativ destinat 
culturii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de construcţie a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

66.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
200 mii lei pentru finalizarea 
construcţiei Căminului Cultural 
din localitatea Cărpiniş, comuna 
Copalnic Mănăştur, jud. 
Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu administrativ destinat 
culturii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de construcţie a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

67.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 1600 mii lei pentru 
construcţia Căminului Cultural în 
localitatea Ciocotiş, Comuna 
Cerneşti, judetul Maramures. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

Proiect tehnic existent. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de construcţie a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

68.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 1000 mii lei pentru 
Reabilitare cămine culturale 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu administrativ destinat 
culturii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 51 -

Remetea Chioarului, Posta, 
Remecioara, comuna Remetea 
Chioarului, jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

 Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

69.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
875 mii lei pentru Reabilitare 
Cămin Cultural Buteasa, 
Şomcuta Mare, jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu administrativ destinat 
culturii. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
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masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

70.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
812 mii lei pentru lucrari de 
reabilitare Cămin Cultural sat 
Finteuşu Mare, oraş Şomcuta 
Mare, jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu administrativ destinat 
culturii. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

71.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
683 mii lei pentru lucrari de 
reabilitare Cămin Cultural Vălenii 
Şomcutei, oraş Şomcuta Mare, 
jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu administrativ destinat 
culturii. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

72.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii  la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
544 mii pentru lucrari de 
reabilitare Cămin Cultural 
Buciumi, oraş Şomcuta Mare, 
jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu administrativ destinat 
culturii. 
 
 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

73.  Anexa 3/27 Se alocă 86,2 mii lei pentru Monumentul Eroilor din comuna Se propune respingerea, 
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Ministerul Culturii modernizare Monument Comuna 
Păuneşti, judeţ Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

Păuneşti este monument istoric, 
reprezintă o emblemă pentru 
comunitatea locală şi necesită 
lucrări de modernizare. 
 
 

întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

74.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se alocă 100 mii lei pentru 
Modernizare Cămin Cultural 
Viişoara, Comuna Păuneşti, 
judeţul Vrancea 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Facilitarea accesului la servicii 
culturale pentru localnicii din 
comună. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de modernizare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
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Sursa de finanţare: Fonduri 
externe nerambursabile 

sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

75.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2013 cu suma 
de 100 mii lei, destinată finanţării 
obiectivului de investiţie denumit 
”Reparaţii  capitale la Căminul 
cultural din Comuna Ciocârlia”, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Tinel GHEORGHE 
Grupurile Parlamentare ale 
Partidului Democrat Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat’ 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 

Se solicită admiterea deoarece 
clădirea se află în stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reparare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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dispoziţia Guvernului anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

76.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 
capitol 67.01 „Cultură, recreere 
şi religie” 

Se propune alocarea sumei de 
31.000 mii lei pentru finanţarea 
cheltuielilor aferente pregătirii 
Festivalului şi Concursului 
Internaţional „George Enescu”. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Theodor 
PALEOLOGU 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii – sumele 
aprobate la capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie 

Festival internaţional de tradţie. 
Este necesară alocarea unei 
sume cel puţin egală cu cea 
prevăzută la nivelul anului 2009. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează  titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar 
specificată întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, 
fără a se preciza capitolul şi 
titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se efectueze 
redistribuiri. 

 

77.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii  
cu suma 
de 1400 mii lei pentru 
Răscumpărarea imobilului 
„Cula Greceanu” – Măldăreşti, 

Imobilul a fost retrocedat prin 
lege foştilor proprietari în anul 
2007. „Cula Greceanu” face 
parte integrată din Complexul 
Muzeal Măldăreşti. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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judeţul Vâlcea. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

 

78.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 1850 mii lei pentru 
achiziţionarea spaţiului 
retrocedat pentru păstrarea 
Secţiei de Arheologie şi Carte 
Religioasă Veche din Oraşul 
Băile Govora, parte integrată a 
Muzeului Judeţean Vâlcea. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 

Spaţiul a fost retrocedat foştilor 
proprietari 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
 

 

79.  Anexa 3/27/02 – 
Ministerul 
Culturii - Capitolul 6701 – 
Cultură, recreere şi religei 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4700 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Construire monument Mihai 
Viteazul, com. Drăgoeşti 
judeţul Vâlcea 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
 Grupurile Parlamentare  ale 
PDL Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură si pentru cinstirea 
memoriei eroilor neamului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat,  
neprecizându-se ce titlu de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

 

80.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 

Imobil unde a fost Casa de 
Cultura a fost retrocedat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 60 -

 Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
2.000 mii lei pentru 
Construirea unui local pentru 
Casa de Cultură a municipiului 
Drăgăşani 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare  ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
  Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

vechilor proprietari 
 

există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de construcţie a  
caselor de cultura. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

81.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 
suma de 1650 mii lei pentru 
reabilitare Cămin cultural 
comuna Găvojdia, jud. Timiş. 
 
Autori :  Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
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Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

82.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 20 mii lei 
pentru 
reabilitare Cămin cultural sat 
Valea-Lungă comuna 
Costeiu,jud. Timiş. 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
83.  Anexa 3/27/02 

Ministerul Culturii 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 
suma de 200 mii lei pentru 
reabilitare Cămine cultural 
comuna Criciova (sat Jdioara, 
Cireşu), jud. Timiş. 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

84.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitare Cămin cultural sat 
Mîtnicul Mic - comuna 
Fârdea,jud. Timiş. 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

85.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 
suma de 100 mii lei pentru 
Reabilitare Cămin cultural sat 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
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Drăgăşinesti - comuna 
Fârdea,jud. Timiş. 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

86.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma 
de 500 mii lei pentru 
amenajare şi modernizare 
Casa de Cultură Uricani, 
judeţul Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 

Dezvoltarea infrastructurii 
oraş  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de modernizare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
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masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

87.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
27469 mii lei pentru: 
1. Reabilitare Cămin cultural 
com. Toteşti, jud. Hunedoara – 
228 mii lei; 
2. Reabilitare Cămin cultural 
com. Carneşti, jud. Hunedoara 
–600 mii lei; 
3. Reabilitare, modernizare şi 
dotare aşezământ cultural sat 
Bozeş, jud. Hunedoara – 985 
mii lei; 
4. Cămin cultural Homorod 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu destinat desfăşurării 
activităţilor culturale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
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Joseni, jud. Hunedoara – 10 
mii lei; 
5. Cămin culturalGeoagiu- Băi, 
jud. Hunedoara – 20 mii lei; 
6. Cămin culturalVăleni, jud. 
Hunedoara – 10 mii lei; 
7. Scenă spectacol în aer liber, 
Geoagiu, jud. Hunedoara – 40 
mii lei; 
8. Iluminat Situl arheologic 
Dâmbul Romanilor, Geoagiu, 
jud. Hunedoara – 20 mii lei; 
9. Drumul Romanilor 
împrejmuire şi marcaje, 
Geoagiu, jud. Hunedoara – 15 
mii lei; 
10. Modernizare Cămin 
cultural Hasdau, com. Topliţa, 
jud. Hunedoara – 1704 mii lei; 
11. Reparaţii capitale Cămin 
cultural Tîmpa, jud. Hunedoara 
– 900 mii lei; 
12.Reabilitare cămine culturale 
în comuna Ghelari, jud. 
Hunedoara – 1300 mii lei; 
13. Cămin cultural Sohodol, 
jud. Hunedoara – 200 mii lei; 
14. Aşezământ cultural satul 
Salasu de Jos, jud. Hunedoara 
– 800 mii lei; 
15. Reparaţie capitală 
Bibliotaca municipală 
„Gheoghe Pârvu” , Brad, jud. 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 
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Hunedoara – 700 mii lei; 
16. Reparaţie capitală 
Cinematograful Zarand, Brad, 
jud. Hunedoara – 3600 mii lei; 
17. Reabilitare cămine 
culturale în comuna Blăjeni, 
jud. Hunedoara –20 mii lei; 
18. Reparaţii cămine cultural  
com. Bucureşci, jud. 
Hunedoara 500 mii lei 
19. Reparaţii capitale Căminul 
cultural din satul Băita, jud. 
Hunedoara – 100 mii lei 
20. Construire Cămin cultural 
în satul Crăciuneşti, jud. 
Hunedoara – 400 mii lei 
21. Finalizare reabilitare Cămin 
cultural Glodghilesti, jud. 
Hunedoara – 240 mii lei 
22. Reabilitare Cămin cultural 
Tisa, jud. Hunedoara -364 mii 
lei 
23. Reparaţii Cămin cultural 
Câmpuri de Sus, jud. 
Hunedoara – 35 mii lei 
24. Reparaţii cămine culturale 
com. Şoimuş, jud. Hunedoara 
– 720 mii lei 
25. Cămin cultural Mintia, jud. 
Hunedoara – 13000 mii lei 
26. Cămin cultural Leşnic, jud. 
Hunedoara – 150 mii lei 
27. Cămin cultural Veţel, jud. 
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Hunedoara – 700 mii lei 
28. Cămin cultural Tomeşti, 
jud. Hunedoara –28 mii lei 
29. Repaţii Cămin cultural 
Vulcan, com. Buceş jud. 
Hunedoara – 80 mii lei.  
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

88.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 
1000 mii lei pentru reabilitarea 
Cinematografului Retezatul, 
oraş Uricani, jud. Hunedoara 
 
 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 

Asigurarea acestor sume 
necesare finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de 
cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare 
la cultură, la stimularea vieţii 
culturale în cadrul comunităţilor 
locale, la promovarea, 
protejarea şi punerea în valoare 
a patrimoniului cultural şi 
material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că 
foarte multe clădiri ale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare a 
cinematografelor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

căminelor culturale şi lăcaşurilor 
de cult se află în patrimoniul 
naţional 
 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

89.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 
 Capitolul 67.01, grupa 51 , 
Titlul VI  
Transferuri între unitaţi ale 
administraţiei publice 

Finanţare proiect „Consolidare, 
reabilitare şi modernizare a 
Casei Celibidache” în valoare de 
1.000 mii lei, localitatea Roman, 
Jud. Neamţ 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Sursa de finanţare: fondurile 
alocate Ministerului Culturii 
pentru programul „Reabilitarea  
monumentelor istorice şi  
modernizarea instituţiilor  
publice de cultură din  
România”. 

Motivaţia: „Casa Celibidache” se 
află într-un stadiu avansat de 
degradare şi este absolut 
necesară finanţarea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare în 
vederea funcţionării Şcolii de 
Muzică din municipiul Roman. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul 
2013. 

 

90.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 400 mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
“Construire Camin Cultural” din 

Construirea unui camin cultural 
reprezinta un mare avantaj 
pentru comunitatea locala care 
va beneficia astfel de un 
asezamant cultural.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
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loc. Dumbrava, comuna Gura 
Vaii, judetul Bacau  
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

 
 

lucrărilor de construcţie a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

91.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de  
500 mii lei pentru finantarea 
obiectivului “Construire si dotare 
Camin Cultural” din comuna Izv. 
Berheciului, judetul Bacau  
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 

Construirea unui camin cultural 
reprezinta un mare avantaj 
pentru comunitatea locala care 
va beneficia astfel de un 
asezamant cultural.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de construcţie a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
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pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

92.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se aloca suma de 400 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
„Construire Camin Cultural”, sat 
Dragusani, comuna Parava, 
judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Construirea unui camin cultural 
reprezinta un mare avantaj 
pentru comunitatea locala care 
va beneficia astfel de un 
asezamant cultural.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de construcţie a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. De asemenea, nu se 
precizează sursa de 
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finanţare. 
93.  Anexa 3/27/28  Ministerul 

Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se aloca suma de 200 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
„Reabilitare  Camin Cultural”, 
comuna Pirjol, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Lucrarile au fost incepute si 
neterminate din lipsa de fonduri. 
Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
94.  Anexa 3/27/28  Ministerul 

Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 400. mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
“Construire Camin Cultural” din 
loc. Bucsesti, comuna Poduri, 
judetul Bacau  

Construirea unui camin cultural 
reprezinta un mare avantaj 
pentru comunitatea locala care 
va beneficia astfel de un 
asezamant cultural.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de construcţie a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
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Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

95.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se aloca suma de 300 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
„Reabilitare  Camin Cultural”, sat 
Scorteni, comuna Scorteni, 
judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Lucrarile au fost incepute si 
neterminate din lipsa de fonduri. 
Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

96.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se aloca suma de 300 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
„Reabilitare  Camin Cultural”, sat 
Grigoreni, comuna Scorteni, 
judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 

Lucrarile au fost incepute si 
neterminate din lipsa de fonduri. 
Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

97.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se aloca suma de 300 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
„Reabilitare  Camin Cultural”, sat 
Floresti, comuna Scorteni, 
judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Lucrarile au fost incepute si 
neterminate din lipsa de fonduri. 
Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
98.  Anexa 3/27/28  Ministerul 

Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se aloca suma de 400 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
„Construire Camin Cultural”, sat 

Construirea unui camin cultural 
reprezinta un mare avantaj 
pentru comunitatea locala care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
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Scariga, comuna Livezi, judetul 
Bacau 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

va beneficia astfel de un 
asezamant cultural.  
 
 

finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de construcţie a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

99.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se aloca suma de 300 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
„Construire Camin Cultural”, sat 
Dumbrava, comuna Gura Vaii, 
judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 

Construirea unui camin cultural 
reprezinta un mare avantaj 
pentru comunitatea locala care 
va beneficia astfel de un 
asezamant cultural.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de construcţie a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
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pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 

organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

100.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 40 mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
“Amenajare teren sport” din loc. 
Slobozia, orasul Onesti, judetul 
Bacau  
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Vreme Valerian 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
cheltuielilor de construcţie a 
terenurilor sportive care 
aparţin autorităţilor locale. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

101.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 100 mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
“Construire baza sportiva 
multifunctionala” din comuna 
Filipesti, judetul Bacau  
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
cheltuielilor de construcţie a 
bazelor sportive care aparţin 
autorităţilor locale. 

102.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se aloca suma de 400 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
„Construire Camin Cultural”, sat 
Frumuselu, comuna Glavanesti, 
judetul Bacau 
 

Construirea unui camin cultural 
reprezinta un mare avantaj 
pentru comunitatea locala care 
va beneficia astfel de un 
asezamant cultural.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de construire a  
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Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

 căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

103.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se aloca suma de 800 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
„Construire Centru batrani”, 
comuna Horgesti, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Vreme Valerian 

Construirea acestui obiectiv 
reprezinta un mare avantaj 
pentru comunitatea locala care 
va beneficia astfel de un 
asezamant cultural.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de construire a  
centrelor de bătrâni. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

104.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se aloca suma de 400 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
„Reabilitare Camin Cultural”, sat 
Lipova, comuna Lipova, judetul 
Bacau 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Reabilitarea si modernizarea 
unui camin cultural reprezinta un 
mare avantaj pentru 
comunitatea locala care va 
beneficia astfel de un 
asezamant cultural.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 
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105.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se aloca suma de 450 mii 
leipentru finantarea obiectivului 
„Reabilitare si modernizare 
Camin Cultural”, sat Livezi, 
comuna Livezi, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Reabilitarea si modernizarea 
unui camin cultural reprezinta un 
mare avantaj pentru 
comunitatea locala care va 
beneficia astfel de un 
asezamant cultural.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

106.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 100 mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
“Reabilitare baza sportiva 
multifunctionala” din comuna 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
cheltuielilor de construcţie a 
bazelor sportive care aparţin 
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Pirjol, judetul Bacau  
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

autorităţilor locale 

107.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 100 mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
“Construire baza sportiva”, 
comuna Prajesti, judetul Bacau  
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Investitia este necesara pentru 
cresterea gradului de civilizatie 
in acest spatiu. Este necesara 
reabilitarea acestui obiectiv. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
cheltuielilor de construcţie a 
bazelor sportive care aparţin 
autorităţilor locale 
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rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

108.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se aloca suma de 200 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
„Construire Camin Cultural”, 
comuna Prajesti, judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Construirea unui camin cultural 
reprezinta un mare avantaj 
pentru comunitatea locala care 
va beneficia astfel de un 
asezamant cultural.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de construire a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

109.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se aloca suma de 150 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
„Reabilitare Camin Cultural”, sat 
Schineni, comuna Saucesti, 

Reabilitarea unui camin cultural 
reprezinta un mare avantaj 
pentru comunitatea locala care 
va beneficia astfel de un 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
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judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

asezamant cultural.  
 
 

Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

110.  Anexa 3/27/28  Ministerul 
Culturii – Programul de investitii 
publice 

Se aloca suma de 200 mii lei 
pentru finantarea obiectivului 
„Reabilitare Camin Cultural”, sat 
Saucesti, comuna Saucesti, 
judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 

Reabilitarea unui camin cultural 
reprezinta un mare avantaj 
pentru comunitatea locala care 
va beneficia astfel de un 
asezamant cultural.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de reabilitare la  
cămine culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
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informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

111.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii  

 Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2.176.362 
lei pentru modernizarea , Casa 
de cultura din Măcin , jud. Tulcea
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 

  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de modernizare a 
caselor de cultură. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului .  

cursul exerciţiului bugetar. 

 
112.  Anexa 3/27 

Ministerul Culturii 
   Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de  
2.037.060 lei pentru 
”Achizitionarea si instalarea de 
echipamente –Sistem de 
supraveghere video” Macin, jud. 
Tulcea 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru efectuarea unor astfel 
de cheltuieli din bugetul 
Ministerului Culturii. În ceea 
ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 
 

113.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

  Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de      924 mii 
lei  pentru amenajare si 
modernizare Camin Cultural, loc. 
Luncavita, jud. Tulcea  
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lucrărilor de modernizare a  
căminelor culturale. Astfel, 
potrivit OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, 
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pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale, astfel de lucrari pot 
fi finanţate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

114.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

    Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de  
749.304 lei pentru dotari 
asezamant cultural in 
loc.Luncavita, jud. Tulcea. 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a dotării  
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

cursul exerciţiului bugetar. 

 

115.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

   Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 300.000 
lei pentru ” Camin Cultural 
N.Balcescu, loc. Nalbant, 
jud.Tulcea 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

116.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

   Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 3.889.114 
lei pentru Consolidarea, 
reabilitarea si modernizarea 
cladire din str.Cetatii nr.19, 
Măcin, jud. Tulcea  
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Gudu Vasile 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

117.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
200 mii lei pentru reabilitare 
Cămin Cultural Sat Păltiniş, 
Comuna Gura Teghii, Judeţ 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

118.  Anexa nr.3/27 Se propune suplimentarea Realizarea lucrarilor de reparaţii Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Ministerul Culturii  
 

bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
150 mii lei pentru modernizare 
Cămin Cultural, Comuna Ţinteşti, 
Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

119.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
900 mii lei pentru reabilitarea 
Căminelor Culturale din satele 
Brădeanu, Smîrdan şi Mitropolia, 
Comuna Brădeanu, Judeţ 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

120.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
998 mii lei pentru modernizare 
şi consolidare Camin Cultural 
Săpoca, Comuna Săpoca, Judeţ 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

121.  Anexa nr.3/27 Se propune suplimentarea Realizarea lucrarilor de reparaţii Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Ministerul Culturii  
 

bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
650 mii lei pentru modernizare şi 
consolidare Camin Cultural, 
Comuna Cilibia, Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

122.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
694 mii lei pentru reabilitare 
Camin Cultural, Comuna Calvini, 
Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 93 -

Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

123.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
99 mii lei pentru construcţie 
scenă în aer liber, Comuna 
Calvini, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
aşezămintelor culturale. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

124.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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100 mii lei pentru reabilitare 
Camin Cultural Sat Lacu Sinaia, 
Comuna Amaru, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

125.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
100 mii lei pentru reabilitare 
clădire Camin Cultural Sat 
Scorţeanca, Comuna Amaru, 
Judeţ Buzău 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 
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126.  Anexa nr.3/27 

Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
300 mii lei pentru reabilitare 
Cămin Cultural, Sat Pinu, 
Comuna Brăeşti, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

127.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
250 mii lei pentru reabilitare 
Cămin Cultural, Sat Brăeşti, 
Comuna Brăeşti, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 



 
 
Nr. 
crt. 
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pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

128.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
100 mii lei pentru reabilitare 
Cămin Cultural, Sat Terca, 
Comuna Lopătari, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

129.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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crt. 
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 Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 5 
mii lei pentru reabilitare Cămin 
Cultural, Sat Scărişoara – proiect 
tehnic, Comuna Cislău, Judeţ 
Buzău 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

culturale. 
 
 

există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

130.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
60 mii lei pentru execuţie lucrări 
reabilitare Cămin Cultural, Sat 
Scărişoara, Comuna Cislău, 
Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

131.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
500 mii lei pentru execuţie lucrări 
reabilitare Cămin Cultural, Sat 
Buda Crăciuneşti, Comuna 
Cislău, Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

132.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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 Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
100 mii lei pentru modernizare şi 
dotare Cămin Cultural, Comuna 
Cislău, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

culturale. 
 
 

există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

133.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
300 mii lei pentru reabilitare 
Cămin Cultural, Sat Murgeşti, 
Comuna Murgeşti, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

cursul exerciţiului bugetar. 

 

134.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
35 mii lei pentru modernizare 
Cămin Cultural, Sat Glodu- 
Petcari, Comuna Chiliile, Judeţ 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

135.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 
250 mii lei. 
 

Se solicită această sumă pentru 
modernizare Cămin Cultural, 
com. Pardoşi, jud. Buzău. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
acesta nu este clar formulat. 
Din motivaţia 
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Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 amendamentului, reiese că 
suplimentarea este solicitată 
pentru modernizarea unui 
cămin cultural, pentru care nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
136.  Anexa nr.3/27 

Ministerul Culturii  
 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 
300 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se solicită această sumă pentru 
cofinanţre proiect reabilitare 
Cămin Cultural, com. 
Pietroasele, jud. Buzău. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
acesta nu este clar formulat. 
Din motivaţia 
amendamentului, reiese că 
suplimentarea este solicitată 
pentru modernizarea unui 
cămin cultural, pentru care nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
137.  Anexa nr.3/27 

Ministerul Culturii  
 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 
300 mii lei.  
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se solicită această sumă pentru 
reabilitare şi modernizare Cămin 
Cultural. Com. Podgoria, jud. 
Buzău 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
acesta nu este clar formulat. 
Din motivaţia 
amendamentului, reiese că 
suplimentarea este solicitată 
pentru modernizarea unui 
cămin cultural, pentru care nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
138.  Anexa nr.3/27 

Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
1.200 mii lei pentru modernizare 
Cămin Cultural Maxenu, 
Comuna Ţinteşti, Judeţ Buzău 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
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Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

139.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
1.500 mii lei pentruConstrucţie 
Cămin Cultural, Comuna Ţinteşti, 
Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

140.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
200 mii lei pentruModernizare şi  
consolidare 2 Camine Culturale, 
Comuna Colţi, Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

141.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
998 mii lei pentru modernizare şi 
consolidare Camin Cultural 
Săpoca, Comuna Săpoca, Judeţ 
Buzău 
 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

142.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
650 mii lei pentru modernizare şi 
consolidare Cămin Cultural, 
Comuna Cilibia, Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 
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Guvernului 
143.  Anexa nr.3/27 

Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
300 mii lei pentru reabilitare 
Cămin Cultural, Comuna 
Murgeşti, Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

144.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
700 mii lei pentru Reabilitare 
Camin Cultural Sat Lipia, 
Comuna Merei, Judeţ Buzău 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

145.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
700 mii lei pentru reabilitare 
Camin Cultural Merei, Comuna 
Merei, Judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

146.  Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii la 

Sumele sunt necesare pentru 
lucrări de reparaţie şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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 Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, cu suma de 
100 mii lei pentru Reabilitarea 
Căminului cultural din satul Colţii 
de Jos, com. Colţi, jud. Buzău  
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

consolidare pentru buna 
desfăşurare a activităţii unităţii 
de cultură menţionată. 
 
 

există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

147.  Anexa nr.3/27/02 - 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 2.400 mii lei, capitolul 
6701- Cultura, Recreere şi 
Religie, pentru reabilitarea 
clădirii viitorului Muzeu Municipal 
Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 

Este necesară reabilitarea 
cladirii viitorului Muzeu 
Municipal Iaşi care este 
prevăzut să funcţioneze într-o 
clădire monument istoric. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de 
credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul 
2013. In ceea ce priveste 
sursa de finanţare aceasta nu 
poate fi avută in vedere, 
intrucat bugetele celorlalţi 
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Deputaţilor  
 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale 

ordonatori principali de 
credite au fost astfel 
dimensionate încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice. 
 

 

148.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 1.000 mii lei pentru 
construirea unui cămin cultural, 
sat Şoldanu, comuna Şoldanu, 
judeţul Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

În satul Şoldanu nu există un 
asemenea aşezământ, iar cel 
din satul Negoieşti este 
subdimensionat şi se află într-un 
avansat stadiu de degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

149.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 
400 mii lei pentru reabilitarea 
caminului cultural din sat 

Stadiul avansat de degradare a 
structurii de rezistenţă a clădirii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
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Gurbanesti, comuna Gurbanesti, 
judeţul Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

150.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 
1.000 mii lei pentru reabilitare 
cămin cultural Mînăstirea, 
comuna Mînăstirea, judeţul 
Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Stare avansată de degradare, 
de la construire nu a suferit nicio 
reabilitare majoră, aici 
desfăşurându-se toate 
activităţile culturale ale localităţii.
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

151.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 
1.000 mii lei pentru construire 
cămin cultural, comuna Valea 
Argovei, judeţul Călăraşi 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL Vasile ILIUŢĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Obiectiv de investiţii nou aflat în 
perspectivă, pentru organizarea 
de activităţi culturale, având în 
vedere şi dezvoltarea culturală a 
localităţii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

152.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 
suma de 1650 mii lei pentru 
reabilitare Cămin cultural 
comuna Găvojdia, jud. Timiş. 
 
Autori :  Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

153.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 20 mii lei 
pentru 
reabilitare Cămin cultural sat 
Valea-Lungă comuna 
Costeiu,jud. Timiş. 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

154.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 
suma de 200 mii lei pentru 
reabilitare Cămine cultural 
comuna Criciova (sat Jdioara, 
Cireşu), jud. Timiş. 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

155.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 
suma de 100 mii lei pentru 
reabilitare Cămin cultural sat 
Mîtnicul Mic - comuna 
Fârdea,jud. Timiş. 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
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Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Vasile Blaga  Senator PDL 
Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

156.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu 
suma de 100 mii lei pentru 
Reabilitare Cămin cultural sat 
Drăgăşinesti - comuna 
Fârdea,jud. Timiş. 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Vasile Blaga  Senator PDL 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Alin Popoviciu  Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean  Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

cursul exerciţiului bugetar. 

 

157.  Anexa 3/27 – Ministerul  
Culturii   

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Culturii şi  
Patrimoniului Naţional  la  
Capitolul 67.01 „Cultură,  
recreere şi religie”, cu suma de  
1500 mii lei, pentru obiectivul  
”Cămin Cultural” în comuna  
Crivăţ, judeţul Călăraşi. 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de  
rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului 

Pentru asigurarea condiţiilor  
necesare desfăşurării  
activităţilor culturale într-o  
comună recent înfiinţată. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

158.  Anexa 3/27 – Ministerul  
Culturii   

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Culturii şi  
Patrimoniului Naţional  la  

Pentru asigurarea condiţiilor  
necesare desfăşurării  
activităţilor culturale din  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
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Capitolul 67.01 „Cultură,  
recreere şi religie”, cu suma de  
500 mii lei, pentru obiectivul  
”Construcţie Cămin Cultural” în  
comuna Dragalina, judeţul  
Călăraşi. 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de  
rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului. 

comună. 
 
 
 

finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

159.   Anexa 3/27/02 
 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului Culturii şi  
Patrimoniului Naţional   
cu suma de  
40 mii lei pentru construirea  
unui monument în memoria a  
318 eroi înhumaţi într-o groapă 
comună în localitatea Leş,  
comuna Nojorid, judeţul Bihor. 
 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 

Acest monument reprezintă o  
reparaţie morală pentru  
memoria celor ce şi-au dat viaţa 
pe câmpul de luptă şi nu au  
parte de cinstirea cuvenită. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii  a 
cheltuielilor de construcţie a 
monmentelor de interes local 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
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pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

160.  Anexa 3/27/28 Ministerul 
Culturii 
Programul de investiţii publice 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 8000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Lucrări de constructie Centrul 
Cultural Transilvania din 
Municipiul Cluj-Napoca, judetul 
Cluj; 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: 
Bugerul Ministerului Culturii 

Primaria Municipiului Cluj-
Napoca trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista bază legala pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a unor 
astfel de lucrari.  
 

161.  Anexa 3/27/02 Ministerul 
Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii, cu 
suma de 1.327,530 mii lei pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea si extindere a cladirii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista bază legala pentru 
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efectuarea unor lucrari de 
reabilitare (lucrari de 
termoizolatii, instalatii sanitare, 
centrala termica, amenajari 
interioare) si extindere a cladirii 
Casei de Cultura Bocsa, oras 
Borsa, judetul Caras-Severin.  
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Casei de Cultura Bocsa avand 
in vedere stadiul avansat de 
degradare a acesteia.  
 
 
 
 
 

finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a unor 
astfel de lucrari pentru casele 
de cultura. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
 

162.  Anexa 3/27/02 Ministerul 
Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii, 
Anexa cu suma de 400 mii lei 
pentru achizitionarea cladirii 
fostului cinematograf din orasul 
Bocsa, judetul Caras-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea sustinerii si 
promovarii activitatilor educative 
si culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista bază legala pentru 
achizitionarea de catre 
Ministerul Culturii a unor 
astfel de cladiri. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
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pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
 

163.  Anexa 3/27/02 Ministerul 
Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii, cu 
suma de 250 mii lei pentru 
efectuarea unor lucrari de 
reabilitare (lucrari de 
termoizolatii, instalatii sanitare, 
centrala termica, amenajari 
interioare) a cladirii Caminului 
Cultural din Zlatita, comuna 
Socol, judetul Caras-Severin.  
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea sustinerii si 
promovarii activitatilor educative 
si culturale. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

164.  Anexa 3/27/02 Ministerul 
Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii, cu 
suma de 250 mii lei pentru 
efectuarea unor lucrari de 
reabilitare (lucrari de 
termoizolatii, instalatii sanitare, 
centrala termica, amenajari 
interioare) a cladirii Caminului 
Cultural din comuna Socol, 
judetul Caras-Severin.  
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea sustinerii si 
promovarii activitatilor educative 
si culturale. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

165.  Anexa 3/27/02 Ministerul Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Culturii bugetului Ministerului Culturii, cu 
suma de 400 mii lei pentru 
efectuarea unor lucrari de 
reabilitare a cladirii 
cinematografului din municipiul 
Resita, judetul Caras-Severin.  
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

amendamentului avand in 
vedere necesitatea sustinerii si 
promovarii activitatilor educative 
si culturale. 
 
 
 

amendamentului întrucât nu 
exista bază legala pentru 
finantarea de catre Ministerul 
Culturii a reabilitarii 
cinematografelor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
 

166.  Anexa 3/27/02 Ministerul 
Culturii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii, cu 
suma de 2.400 mii lei pentru 
dezvoltarea activităţilor 
filantropice, cultural-educaţionale 
si patrimoniale derulate la nivelul 
judetului Caras-Severin prin 
Centrul Eparhial Caransebes, 
Oras Caransebes, Judeţul 
Caras-Severin 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului avand in 
vedere necesitatea sustinerii 
activitatilor filantropice, cultural-
educaţionale si religioase in 
judet. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit legii,  sustinerea 
actiunilor desfasurate de 
catre centrele religioase se 
face prin intermediul 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului. 
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Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

167.  Anexa 3/27/02 Ministerul 
Culturii 
TITLUL VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
1900 mii lei necesară obiectivului 
de investiţii construire 
Aşezământ Cultural de tip I – 
Camin Cultural localitatea 
Surdila Greci, judeţul Brăila 
 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 
 
 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale.  
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Ministerului Culturii 
168.  Anexa 3/27/02 Ministerul 

Culturii 
TITLUL VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 
325 mii lei necesară obiectivului 
de investiţii renovarea şi mutarea 
Monumentului Eroilor 1877 – 
1878, 1916 – 1918, judeţul Brăila
 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii.  
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
lucrarilor la monumente de 
importanta locala.  

 

169.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii- Programul de 
investitii publice 

Se propune alocarea sumei  de 
186 mii lei pentru   echipamentul 
de incalzire termica la caminul 
cultural. 
 
Comuna Viisoara Judetul 
Teleorman. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
echipamentul de incalzire 
termica la caminul cultural 
facand parte din proiectele  ce 
trebuiesc initiate/continuate  
urgent in comuna Viisoara, in 
vederea dezvoltarii durabile a 
localitatii   si asigurarii  
conditiilor minime in cladirea ce 
gazduieste activitati foarte 
importante pentru populatie . 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Deputaţilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 
Sursa de finantare: 
Fondul derezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  
 

neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

170.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii- Programul de 
investitii publice 

Se propune alocarea sumei de 
2.721,936 mii  lei , pentru  
reabilitarea caminului cultural. 
Comuna Suhaia, Judetul 
Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 
 
Sursa de finantare: 
Fondul derezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea caminului 
cultural,facand parte din 
proiectele  ce trebuiesc 
initiate/continuate  urgent in 
comuna Suhaia, in vederea 
dezvoltarii durabile a localitatii si 
asigurarii conditiilor optime 
pentru gazduirea activitatilor  
necesare ,la nivel local. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

171.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii- Programul de 
investitii publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  reabilitare Cămin 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate si proiectul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
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Cultural, Comuna Poienarii de 
Muscel, Jud. Argeş, cu suma 
de 800 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
Sursa de finantare: 
Fondul derezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 

au fost achitate 
 

finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

172.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii- Programul de 
investitii publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  reabilitare Cămin Cultural 
Vultureşti, Comuna Vultureşti, 
Jud. Argeş, cu suma 
de 1.215 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece 
studiul de fezabilitate si proiectul 
au fost achitate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Teodorescu Cătălin 
Florin 
 
Sursa de finantare: 
Fondul derezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 

cursul exerciţiului bugetar. 

 

173.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

 In comuna Almasu , Judet Salaj  
Se propune alocarea sumei de 
200 mii Lei pentru  reabilitarea 
caminelor culturale din  Almaşu 
si Mesteacãn. 
 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL 
Bode Lucian Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Suma este necesara pentru  
reabilitarea caminelor culturale 
din  Almaşu si Mesteacãn. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

174.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

In comuna Sig , Judet Salaj 
Propun alocarea sumei de 400 
mii Lei pentru modernizarea 
caminului cultural din Tusa.     

Suma este necesara  pentru 
modernizarea caminului cultural 
din Tusa. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
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Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat PDL 
Bode Lucian Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 
 
 
 

Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

175.   
Anexa 3/27 – Ministerul  
Culturii   

Se propune alocarea sumei  
de 300 mii lei pentru obiectivul  
„Reabilitare Căminul Cultural  
sat Milcovăţul”, comuna Letca  
Nouă, judeţul Giurgiu     
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de  
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Necesitatea păstrării tradiţiilor  
populare specifice zonei Vlaşca 
 
 
 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

176.  Bugetul pe capitole, Se propune suplimentare Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate pe 
anii 2012-2016 (sumele alocate 
din bugetul de stat), Anexa 
nr.3/27/02, cap. 6701, grupa 71, 
art. 03 Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe, 
Ministerul Culturii 

bugetului Ministerului Culturii 
Anexa nr. 3/27/02 cu suma de 
796,253 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor la proiectul 
“P+1 Cămin cultural la etaj şi 
garaje PŞI la parter” (proiect nr. 
30/2009),  
Localitatea Cămârzana,  
Judeţul Satu Mare. 
 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor  având în 
vedere imposibilitatea 
autorităţilor locale de a finaliza 
din fonduri proprii o astfel de 
investiţie necesară comunităţii 
locale. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 

amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

177.  Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate pe 
anii 2012-2016 (sumele alocate 
din bugetul de stat), Anexa 
nr.3/27/02, cap. 6701, grupa 71, 
art. 03 Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe, 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Culturii 
Anexa nr. 3/27/02 cu suma de 
1.364 mii lei pentru 
modernizarea căminului cultural, 
Localitatea Poiana Codrului,  
Comuna Crucişor,  
Judeţul Satu Mare. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea căminului cultural 
având în vedere imposibilitatea 
autorităţilor locale de a finaliza 
din fonduri proprii o astfel de 
investiţie necesară comunităţii 
locale. 
Amendamentul a fost depus de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

USL în anul 2012. 
 
 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

178.  Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate pe 
anii 2012-2016 (sumele alocate 
din bugetul de stat), Anexa 
nr.3/27/02, cap. 6701, grupa 71, 
art. 03 Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe, 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Culturii 
Anexa nr. 3/27/02 cu suma de 
589 mii lei pentru lucrările de 
reabilitare a căminului cultural, 
Comuna Crucişor,  
Judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea căminului cultural 
având în vedere imposibilitatea 
autorităţilor locale de a finaliza 
din fonduri proprii o astfel de 
investiţie necesară comunităţii 
locale. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 
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rezervă al Guvernului 
179.  Bugetul pe capitole, 

subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate pe 
anii 2012-2016 (sumele alocate 
din bugetul de stat), Anexa 
nr.3/27/02, cap. 6701, grupa 71, 
art. 03 Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe, 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Culturii 
Anexa nr. 3/27/02 cu suma de 
2500 mii lei pentru terminarea 
lucrărilor la Căminul cultural, 
Comuna Racşa, 
Judeţul Satu Mare. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor la căminul 
cultural având în vedere 
imposibilitatea autorităţilor locale 
de a finaliza din fonduri proprii o 
astfel de investiţie necesară 
comunităţii locale. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

180.  Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate pe 
anii 2012-2016 (sumele alocate 
din bugetul de stat), Anexa 
nr.3/27/02,  
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Culturii 
Anexa nr. 3/27/02 cu suma de 
1111 mii lei pentru finanţarea 
proiectului nr.2-6876-01-2009 
Cămin Cultural cu Sală 
Multifuncţională, 
Comuna Supur,  
Judeţul Satu Mare. 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea lucrărilor la căminul 
cultural având în vedere 
imposibilitatea autorităţilor locale 
de a finaliza din fonduri proprii o 
astfel de investiţie necesară 
comunităţii locale. 
Amendamentul a fost depus de 
USL în anul 2012. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
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Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Adreea Maria Paul  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

181.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

 
Se alocă suma de 800 mii lei 
pentru reabiliare şi modernizare 
aşezăminte culturale, comuna 
Breaza, Judeţul Mureş 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

182.  Anexa 3/27/02   Se propune respingerea 
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Ministerul Culturii 
 

Se alocă suma de 900 mii lei 
pentru reabiliare şi modernizare 
aşezăminte culturale, Filipişu 
Mare, comuna Breaza, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 

amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
asezamintelor culturale. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

183.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

 
Se alocă suma de 723 mii lei 
pentru modernizare cămin 
cultural Iod, comuna Răstoliţa, 
Judeţul Mureş. 
 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat Urcan Florin – PDL 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

cursul exerciţiului bugetar. 

 

184.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

Se alocă suma de 300 mii lei 
pentru reparaţii capitale cămin 
cultural Cipăieni, comuna Sînger, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

185.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

Se alocă suma de 229 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural 
Râpa de Jos, comuna Vătava, 
Judeţul Mureş 
 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 

 
 
Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

186.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

 
Se alocă suma de 230 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural 
Dumbrava, comuna Vătava, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 
Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

187.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

 
Se alocă suma de 700 mii lei 
pentru reabilitare cămin cultural, 
comuna Mihăieşu de Câmpie, 

 
Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
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Judeţul Mureş 
 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 
 

Ministerului Culturii a 
căminelor culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

188.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii 
 

 
Se alocă suma de 180 mii lei 
pentru amenajări exterioare 
complext cultural şi sediu 
administrativ, comuna Band, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori : Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat Urcan Florin – PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
complexelor culturale. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

189.  Ministerul Culturii, Anexa 3/27, 
Capitol 6701, Grupa 59, Titlul X 
Alte cheltuieli 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 
500.000 RON 
 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PC Constantin Avram 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se solicita această sumă pentru 
începerea lucrărilor la proiectul 
„Reabilitarea şi transformarea 
Clubului Lira Moineşti” jud. 
Bacău în Casa de Cultură mun. 
Moineşti, jud. Bacău 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
lucrarilor caselor de cultura. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

190.  Ministerul Culturii Anexa 3/27 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Consolidare, reabilitare si dotare 
Cinematograf Cozla, str. 1 
Decembrie 1918, Piatra Neamt 
 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 

Cladirea cinematografului Cozla 
este in paragina de multi ani. Se 
solicita finantare pentru 
transformarea ei intr-un cinema 
3D modern. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
lucrarilor la cinematografe. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin  - PC 
 
Sursa de finantare: Valoare 
estimata  4.000 mii lei din 
Bugetul Ministerului Culturii. 

bugetului de stat pe anul 
2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 

 
191.  Ministerul Culturii Anexa 3/27 

Capitolul 5001; Grupa 51 
Reabilitarea,moderinzarea 
infrastructurii cultural si dotarea 
asezamintelor cultural din mediul 
rural –Muzeului Satului Nemtean 
din  localitatea Vadurele, 
comuna Alexandru cel Bun, jud. 
Neamt 
 
Autor: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin – PC 
 
Sursa de finantare: Valoare 
estimata  433 mii lei din Bugetul 
Ministerului Culturii. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a 
asezamintelor culturale.  

192. Anexa3/28 
Ministerul pentru Societatea 
Informatională 
 

Se alocă suma de 10.000 mii lei 
pentru Centrul Naţional de 
Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică CERT-

Suma este necesară pentru 
finalizarea investiţiei, pentru 
punerea în aplicare a 
HG494/2011. Această investiţie 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
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RO, necesari pentru finalizarea 
investiţiei. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputatilor 
si Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 

este motivată de evoluţiile din 
domeniul securităţii  ciberneticii 
şi a înmulţirii atacurilor 
cibernitice înregistrate în ultimul 
timp de mediul virtual românesc. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului pentru 
Societatea Informatională 

întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze investiţia. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 
- Aprobarea proiectelor de 
investiţii se face în 
conformitate cu art.42 din 
Legea nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare. 

 
 



ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 
 

ORDONATORI:  3/29-3/32-3/34 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr.3/29 – Ministerul 
Public 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finantarea proiectului 
privind asigurarea securitatii 
cibernetice prin instalarea de 
filtre – servere de tip I şi de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail şi internet ) 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Acest proiect va permite 
identificarea şi protejarea 
atacurilor malitioase şi furturilor 
de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Public. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- contravine prevederilor art. 
17 alin. (3) din Legea privind 
finanţele publice mr. 
500/2002, potrivit căruia în 
timpul dezbaterilor  în 
Parlament a legilor bugetare 
anuale „nu pot fi aprobate 
amendamente la legile 
bugetare anuale care 
determină majorarea 
deficitului bugetar”. 
 - sursa de finanţare indicată  
nu poate fi avută în vedere 
întrucât majorarea 
cheltuielilor pe seama 
creşterii deficitului bugetar 
conduce la nerespectarea 
echilibrului bugetar şi a 
angajamentelor asumate de  
România prin acordurile de 
împrumut cu instituţiiile 
financaire internaţionale în 
ceea ce priveşte ţinta de 
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deficit bugetar de 2,1% din 
PIB pe metodologia cash în 
anul 2013  

2.  Anexa nr.3/29 – Ministerul 
Public 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 
20.000 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”,  Titlul 10 ”Cheltuieli 
de personal. 
 
 
 
Autor: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 

Sumele solicitate sunt necesare 
ca urmare a numirii de către 
Preşedintele României, după 
depunerea proiectului de buget 
la Ministerul Finanţelor Publice,  
a 44 procurori în cadrul 
parchetelor de pe lângă 
judecătorii, ale căror drepturi de 
personal nu au fost avute în 
vedere la stabilirea sumelor din 
proiectul de buget al Ministerului 
Public pe anul 2013. 
 
 

Se propune respingerea 
întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- în vederea încadrării în 
plafonul cheltuielilor de 
personal pe anul 2013, 
majorarea cheltuielilor de 
personal ale unui ordonator 
principal de credite se poate 
realiza numai prin diminuarea 
corespunzătoare a 
cheltuielilor de personal 
aprobate altor ordonatori 
principali de credite ai 
bugetului de stat. 

3.  Anexa nr.3/29 – Ministerul Se propune majorarea bugetului Fondurile solicitate sunt Se propune respingerea 
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Public Ministerului Public cu suma de 
500 mii lei la capitolul 
61.01.”Ordine publică şi 
siguranţa naţională”, Titlul 
20”Bunuri şi servicii”, 
art.20.30” Alte cheltuieli”, alin. 
20.30.04  ”Chirii” 
 
Autor: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
. Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 

destinate plăţii chiriei pentru 
Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Harghita,  Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Miercurea – Ciuc şi 
Biroul Teritorial DIICOT, unităţi 
care au primit somaţie de 
evacuare din clădirea în care îşi 
desfăşoară activitatea în 
prezent, drept pentru care a fost 
demarată o procedură de 
închiriere spaţiu  cu termen de 
finalizare 01.03.2013. 
Menţionăm că, alocarea acestei 
sume este absolut necesară 
întrucât  cele trei unităţi de 
parchet urmează să fie 
evacuate. 
 

întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

4.  Anexa nr.3/29 – Ministerul 
Public 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de  
3.000 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”,  subcapitolul 61.01.50 
”Alte cheltuieli în domeniul ordinii 
publice şi siguranţei naţionale”, 
titlul 20 ”Bunuri şi servicii”, 
art.20.30 ”Alte cheltuieli”, alin. 
20.30.30 ”Alte cheltuieli cu 
bunuri şi servicii” 
 
Autor: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru constituirea  fondului de 
flagrant la dispoziţia 
procurorului şef al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, în sumă 
de 2.000 mii lei, respectiv la 
dispoziţia procurorului şef al 
Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, în sumă 
de 1.000 mii lei. 
Precizăm că acest depozit se 
deschide în primele zile ale 
anului, gestionarea şi utilizarea 
şi, în timpul anului, se stabileşte 
prin ordin al procurorului şef al 

Se propune respingerea 
întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
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din Camera Deputatilor 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 

celor două instituţii publice, iar la 
finele anului sumele neutilizate 
se restituie la bugetul de stat. 
Prin urmare,  fondul de flagrant 
poate fi asimilat fondurilor cu 
destinaţie specială şi nu poate 
face obiectul analizei execuţiei 
cheltuielilor bugetare aprobate, 
iar luarea şi în calcul la stabilirea 
limitei de cheltuieli la titlul 20 
”Bunuri şi servicii” este 
nejustificată.   

modificările şi completările 
ulterioare. 

5.  Anexa nr.3/29 – Ministerul 
Public 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de  
450 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”,  Titlul 20 ”Bunuri şi 
servicii”, art.20.01 ”Bunuri şi 
servicii”, alin. 20.01.30 ”Alte 
bunuri şi servicii pentru 
întreţinere şi funcţionare ”. 
 
Autor: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru achiziţionarea unui 
număr de 2.000 certificate 
calificate semnate cu semnătură 
electronică extinsă, eliberate de 
un furnizor de servicii de 
certificate acreditat, în scopul 
extragerii datelor necesare 
procurorilor cu atribuţii pentru 
efectuarea urmăririi penale sau 
activităţi de dare în urmărire, 
potrivit prevederilor Legii nr. 
82/2012. 
 
 

Se propune respingerea 
întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

6.  Anexa nr.3/29 – Ministerul 
Public 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru  finalizarea obiectivului 

Se propune respingerea 
întrucât  
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950 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”, Titlul 71 ”Active 
nefinanciare”, art. 71.01 
”Active fixe”, alin. 71.01.01 
”Construcţii” 
 
Autor: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 

de investiţii „Sediul Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Curtea 
de Argeş”,  investiţie aflată în 
derulare din anii precedenţi. 
Unitatea îşi desfăşoară 
activitatea în prezent în spaţii 
deţinute de Primăria Curtea de 
Argeş, în comun cu alţi terţi.  
 

- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar 
până la data de 31 octombrie 
ordonatorii principali de 
credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor 
Publice redistribuiri de fonduri 
între proiectele înscrise în 
programul de investiţii. 
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7.  Anexa nr.3/29 – Ministerul 
Public 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 
2.100 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”, Titlul 71 ”Active 
nefinanciare”, art. 71.01 
”Active fixe”, alin. 71.01.01 
”Construcţii” 
 
Autor: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru avansarea lucrărilor, prin 
menţinerea unui ritm de lucru 
susţinut,  la trei obiective de 
investiţii aflate în derulare: 
Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Braşov  – 1.000 mii lei; Parchet
Lipsa alocării fondurilor solicitate 
din anul 2013 va întârzia 
finalizarea acestor lucrări cu 
aproximativ un an şi jumătate 
conducând la: depăşirea 
graficului de execuţie; 
necesitatea prelungirii 
autorizaţiei de construire peste 
limită; apariţia unor costuri 
generate de ajustarea preţului 
contractului pentru restul de 
executat. 
 

Se propune respingerea 
întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar 
până la data de 31 octombrie 
ordonatorii principali de 
credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor 
Publice redistribuiri de fonduri 
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între proiectele înscrise în 
programul de investiţii. 

8.  Anexa nr.3/29 – Ministerul 
Public 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 
761 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”, Titlul 71 ”Active 
nefinanciare”, art. 71.01 
”Active fixe”, alin. 71.01.03 
”Mobilier, aparatură birotică şi 
alte active corporale” 
 
Autor: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru: 
- achiziţionarea unor utilaje şi 
echipamente aferente lucrărilor 
de reparaţii capitale de la 
Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Alba, Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Constanta, 
Parchetul de pe lângă Tribunalul  
Mureş; 
- achiziţionarea de tehnică de 
calcul şi echipamente specifice 
pentru personalul magistrat 
(procurori), angajat din cadrul 
INM, în vederea aplicării 
dispoziţiilor din noile coduri 
penal şi civil.  
 
 

Se propune respingerea 
întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

9.  Anexa nr.3/29 – Ministerul 
Public 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 
250 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”, Titlul 71 ”Active 
nefinanciare”, art. 71.01 
”Active fixe”, alin. 71.01.30 
”Alte active fixe ” 
 
Autor: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru: 
 - achiziţionarea de licenţe 
antivirus pentru staţiile de lucru 
ale unităţilor din subordine; 
- achiziţionarea de licenţe şi soft 
pentru D.N.A. şi D.I.I.C.O.T; 
 - achiziţia de protecţie ”firewall” 
la servere proprii; 
- achiziţia de dispozitive pentru 
semnătură electronică extinsă.   
 

Se propune respingerea 
întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
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juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 

bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  
- dotările independente se 
includ în cadrul programelor 
de investiţii publice ale 
ordonatorilor princxipali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C „Alte 
cheltuieli de investiţii”, 
categoria b) „dotări 
independente”, cheltuieli ce 
se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite. 

10.  Anexa nr.3/29 – Ministerul 
Public 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 
2.010 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”, Titlul 71 ”Active 
nefinanciare”, art. 71.03 
”Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe” 
 
Autor: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor. 
 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru  avansarea lucrărilor de  
reparaţii capitale, prin 
menţinerea unui ritm de lucru 
susţinut,  la trei sedii de parchet, 
respectiv : Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Alba – 810 
mii lei; Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Constanta – 760 mii 
lei; Parchetul de pe lângă 
Tribunalul  Mures    - 440 mii lei. 
 
Lipsa alocării fondurilor solicitate 
din anul 2013 va întârzia 
finalizarea acestor lucrări cu 

Se propune respingerea 
întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
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Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 

aproximativ un an şi jumătate, 
fapt care conduce la: depăşirea 
graficului de execuţie; 
necesitatea prelungirii 
autorizaţiei de construire peste 
limită; apariţia unor costuri 
generate de ajustarea preţului 
contractului pentru restul de 
executat; prelungirea duratei de 
realizare a lucrărilor; plata unor 
sume importante pentru chirie, 
întrucât Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Constanta şi 
Parchetul de pe lângă Tribunalul  
Mureş  îşi desfăşoară activitatea 
în spaţii închiriate.     

publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 - cheltuielile pentru 
reparaţiile capitale se 
încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C “Alte 
cheltuieli de investiţii”, 
categoria e) “alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

11.  Anexa 3/29 Ministerul Public – 
Anexa 3/29 DNA 

Se propune modificarea detalierii 
pe alineate a articolului 56.15 
”Alte programe comunitare  
finanţate în perioada 2007-
2013” de la capitolul 
61.01.”Ordine publică şi 
siguranţa naţională”, Titlul 56 
”Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe 
nerambursabile(FEN) 
postaderare” astfel: 421 mii lei 
la alineatul 56.15.01 ”Finanţare 
naţională” şi 214 mii lei la 
alineatul 56.15.03 ”Cheltuieli 
neeligibile” 
 
Autori: Comisia juridica, de 

Modificarea detalierii sumelor pe 
alineate permite o mai bună 
reflectare a cheltuielilor pentru 
proiectele derulate de Direcţia 
Naţională Anticorupţie.  
 
 
 
 
 

Se propune ADMITEREA 
amendamentului intrucat 
prin redistribuirea propusă 
se asigură detalierea 
sumelor necesare în 
vederea derulării eficiente a 
fondurilor externe 
nerambursabile 
postaderare cuprinse in 
bugetul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie pe anul 2013 
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numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor. 
 
Sursa de finanţare : 
Nu este cazul, modificarea 
solicitată se realizează în 
structura bugetului Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 

12.  Anexa nr.3/29 Ministerul 
Public 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finantarea proiectului 
privind asigurarea securitatii 
cibernetice prin instalarea de 
filtre – servere de tip I şi de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail şi internet ) 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor. 
  Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 

Acest proiect va permite 
identificarea şi protejarea 
atacurilor malitioase şi furturilor 
de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Public. 
 
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, imunitati 
şi validari din Senat  şi 
Comisia juridica , de 
disciplina şi imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- contravine prevederilor art. 
17 alin. (3) din Legea privind 
finanţele publice mr. 
500/2002, potrivit căruia în 
timpul dezbaterilor  în 
Parlament a legilor bugetare 
anuale „nu pot fi aprobate 
amendamente la legile 
bugetare anuale care 
determină majorarea 
deficitului bugetar”. 
 - sursa de finanţare indicată  
nu poate fi avută în vedere 
întrucât majorarea 
cheltuielilor pe seama 
creşterii deficitului bugetar 
conduce la nerespectarea 
echilibrului bugetar şi a 
angajamentelor asumate de  
România prin acordurile de 
împrumut cu instituţiiile 
financaire internaţionale în 
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pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

ceea ce priveşte ţinta de 
deficit bugetar de 2,1% din 
PIB pe metodologia cash în 
anul 2013  

13.  Anexa nr.3/29 – Ministerul 
Public 
 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 
20.000 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”,  Titlul 10 ”Cheltuieli 
de personal. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor. 
 
 
  

Sumele solicitate sunt necesare 
ca urmare a numirii de către 
Preşedintele României, după 
depunerea proiectului de buget 
la Ministerul Finanţelor Publice,  
a 44 procurori în cadrul 
parchetelor de pe lângă 
judecătorii, ale căror drepturi de 
personal nu au fost avute în 
vedere la stabilirea sumelor din 
proiectul de buget al Ministerului 
Public pe anul 2013. 
 
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, imunitati 
şi validari din Senat  şi 
Comisia juridica , de 
disciplina şi imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 

Se propune respingerea 
întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- în vederea încadrării în 
plafonul cheltuielilor de 
personal pe anul 2013, 
majorarea cheltuielilor de 
personal ale unui ordonator 
principal de credite se poate 
realiza numai prin diminuarea 
corespunzătoare a 
cheltuielilor de personal 
aprobate altor ordonatori 
principali de credite ai 
bugetului de stat. 
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pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

 

14.  Anexa nr.3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 
500 mii lei la capitolul 
61.01.”Ordine publică şi 
siguranţa naţională”, Titlul 
20”Bunuri şi servicii”, 
art.20.30” Alte cheltuieli”, alin. 
20.30.04  ”Chirii” 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 
 Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor. 
 
 

Fondurile solicitate sunt 
destinate plăţii chiriei pentru 
Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Harghita,  Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Miercurea – Ciuc şi 
Biroul Teritorial DIICOT, unităţi 
care au primit somaţie de 
evacuare din clădirea în care îşi 
desfăşoară activitatea în 
prezent, drept pentru care a fost 
demarată o procedură de 
închiriere spaţiu  cu termen de 
finalizare 01.03.2013. 
Menţionăm că, alocarea acestei 
sume este absolut necesară 
întrucât  cele trei unităţi de 
parchet urmează să fie 
evacuate. 
 
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, imunitati 
şi validari din Senat  şi 
Comisia juridica, de disciplina 
şi imunitati din Camera 
Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 

Se propune respingerea 
întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

15.  Anexa nr.3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de  
3.000 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”,  subcapitolul 61.01.50 
”Alte cheltuieli în domeniul ordinii 
publice şi siguranţei naţionale”, 
titlul 20 ”Bunuri şi servicii”, 
art.20.30 ”Alte cheltuieli”, alin. 
20.30.30 ”Alte cheltuieli cu 
bunuri şi servicii” 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 
 Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor. 
 
 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru constituirea  fondului de 
flagrant la dispoziţia 
procurorului şef al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, în sumă 
de 2.000 mii lei, respectiv la 
dispoziţia procurorului şef al 
Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, în sumă 
de 1.000 mii lei. 
Precizăm că acest depozit se 
deschide în primele zile ale 
anului, gestionarea şi utilizarea 
şi, în timpul anului, se stabileşte 
prin ordin al procurorului şef al 
celor două instituţii publice, iar la 
finele anului sumele neutilizate 
se restituie la bugetul de stat. 
Prin urmare,  fondul de flagrant 
poate fi asimilat fondurilor cu 
destinaţie specială şi nu poate 
face obiectul analizei execuţiei 
cheltuielilor bugetare aprobate, 

Se propune respingerea 
întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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iar luarea şi în calcul la stabilirea 
limitei de cheltuieli la titlul 20 
”Bunuri şi servicii” este 
nejustificată.   
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, imunitati 
şi validari din Senat  şi 
Comisia juridica, de disciplina 
şi imunitati din Camera 
Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 
 

16.  Anexa nr.3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de  
450 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”,  Titlul 20 ”Bunuri şi 
servicii”, art.20.01 ”Bunuri şi 
servicii”, alin. 20.01.30 ”Alte 
bunuri şi servicii pentru 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru achiziţionarea unui 
număr de 2.000 certificate 
calificate semnate cu semnătură 
electronică extinsă, eliberate de 
un furnizor de servicii de 
certificate acreditat, în scopul 
extragerii datelor necesare 

Se propune respingerea 
întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
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întreţinere şi funcţionare ”. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 
 Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor. 
 
 

procurorilor cu atribuţii pentru 
efectuarea urmăririi penale sau 
activităţi de dare în urmărire, 
potrivit prevederilor Legii nr. 
82/2012. 
 
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, imunitati 
şi validari din Senat  şi 
Comisia juridica, de disciplina 
şi imunitati din Camera 
Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

17.  Anexa nr.3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 
950 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”, Titlul 71 ”Active 
nefinanciare”, art. 71.01 
”Active fixe”, alin. 71.01.01 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru  finalizarea obiectivului 
de investiţii „Sediul Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Curtea 
de Argeş”,  investiţie aflată în 
derulare din anii precedenţi. 
Unitatea îşi desfăşoară 

Se propune respingerea 
întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
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”Construcţii” 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 
 Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor. 
 
 

activitatea în prezent în spaţii 
deţinute de Primăria Curtea de 
Argeş, în comun cu alţi terţi.  
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, imunitati 
şi validari din Senat  şi 
Comisia juridica , de 
disciplina şi imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar 
până la data de 31 octombrie 
ordonatorii principali de 
credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor 
Publice redistribuiri de fonduri 
între proiectele înscrise în 
programul de investiţii. 

18.  Anexa nr.3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 
2.100 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”, Titlul 71 ”Active 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru avansarea lucrărilor, prin 
menţinerea unui ritm de lucru 
susţinut,  la trei obiective de 
investiţii aflate în derulare: 

Se propune respingerea 
întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 17 -

nefinanciare”, art. 71.01 
”Active fixe”, alin. 71.01.01 
”Construcţii” 
  
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 
 
 Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor. 
 
 

Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Braşov  – 1.000 mii lei; Parchet
Lipsa alocării fondurilor solicitate 
din anul 2013 va întârzia 
finalizarea acestor lucrări cu 
aproximativ un an şi jumătate 
conducând la: depăşirea 
graficului de execuţie; 
necesitatea prelungirii 
autorizaţiei de construire peste 
limită; apariţia unor costuri 
generate de ajustarea preţului 
contractului pentru restul de 
executat. 
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, imunitati 
şi validari din Senat  şi 
Comisia juridica , de 
disciplina şi imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar 
până la data de 31 octombrie 
ordonatorii principali de 
credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor 
Publice redistribuiri de fonduri 
între proiectele înscrise în 
programul de investiţii. 
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de iniţiatorii amendamentului. 
19.  Anexa nr.3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 

Ministerului Public cu suma de 
761 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”, Titlul 71 ”Active 
nefinanciare”, art. 71.01 
”Active fixe”, alin. 71.01.03 
”Mobilier, aparatură birotică şi 
alte active corporale” 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor. 
 
 
  

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru: 
- achiziţionarea unor utilaje şi 
echipamente aferente lucrărilor 
de reparaţii capitale de la 
Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Alba, Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Constanta, 
Parchetul de pe lângă Tribunalul  
Mureş; 
- achiziţionarea de tehnică de 
calcul şi echipamente specifice 
pentru personalul magistrat 
(procurori), angajat din cadrul 
INM, în vederea aplicării 
dispoziţiilor din noile coduri 
penal şi civil.  
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, imunitati 
şi validari din Senat  şi 
Comisia juridica, de disciplina 
şi imunitati din Camera 
Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 

Se propune respingerea 
întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

20.  Anexa nr.3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 
250 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”, Titlul 71 ”Active 
nefinanciare”, art. 71.01 
”Active fixe”, alin. 71.01.30 
”Alte active fixe ” 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 
 Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor. 
 
 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru: 
 - achiziţionarea de licenţe 
antivirus pentru staţiile de lucru 
ale unităţilor din subordine; 
- achiziţionarea de licenţe şi soft 
pentru D.N.A. şi D.I.I.C.O.T; 
 - achiziţia de protecţie ”firewall” 
la servere proprii; 
- achiziţia de dispozitive pentru 
semnătură electronică extinsă.   
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, imunitati 
şi validari din Senat  şi 
Comisia juridica, de disciplina 
şi imunitati din Camera 
Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 

Se propune respingerea 
întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  
- dotările independente se 
includ în cadrul programelor 
de investiţii publice ale 
ordonatorilor princxipali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C „Alte 
cheltuieli de investiţii”, 
categoria b) „dotări 
independente”, cheltuieli ce 
se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
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în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

ordonatorul principal de 
credite. 
 

21.  Anexa nr.3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 
2.010 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”, Titlul 71 ”Active 
nefinanciare”, art. 71.03 
”Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe” 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 
 Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor. 
 
 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru  avansarea lucrărilor de  
reparaţii capitale, prin 
menţinerea unui ritm de lucru 
susţinut,  la trei sedii de parchet, 
respectiv : Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Alba – 810 
mii lei; Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Constanta – 760 mii 
lei; Parchetul de pe lângă 
Tribunalul  Mures    - 440 mii lei. 
 
Lipsa alocării fondurilor solicitate 
din anul 2013 va întârzia 
finalizarea acestor lucrări cu 
aproximativ un an şi jumătate, 
fapt care conduce la: depăşirea 
graficului de execuţie; 
necesitatea prelungirii 
autorizaţiei de construire peste 
limită; apariţia unor costuri 
generate de ajustarea preţului 
contractului pentru restul de 
executat; prelungirea duratei de 
realizare a lucrărilor; plata unor 
sume importante pentru chirie, 
întrucât Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Constanta şi 
Parchetul de pe lângă Tribunalul  
Mureş  îşi desfăşoară activitatea 
în spaţii închiriate.     

Se propune respingerea 
întrucât  
- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art.30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 - cheltuielile pentru 
reparaţiile capitale se 
încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C “Alte 
cheltuieli de investiţii”, 
categoria e) “alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
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Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, imunitati 
şi validari din Senat  şi 
Comisia juridica , de 
disciplina şi imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

credite 

22.  Anexa nr.3/29 Ministerul Public 
– Anexa 3/29 DNA 

Se propune modificarea detalierii 
pe alineate a articolului 56.15 
”Alte programe comunitare  
finanţate în perioada 2007-
2013” de la capitolul 
61.01.”Ordine publică şi 
siguranţa naţională”, Titlul 56 
”Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe 
nerambursabile(FEN) 
postaderare” astfel: 421 mii lei 
la alineatul 56.15.01 ”Finanţare 

Modificarea detalierii sumelor pe 
alineate permite o mai bună 
reflectare a cheltuielilor pentru 
proiectele derulate de Direcţia 
Naţională Anticorupţie.  
 
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, imunitati 
şi validari din Senat  şi 
Comisia juridica , de 
disciplina şi imunitati din 
Camera Deputatilor 

Se propune ADMITEREA 
amendamentului intrucat 
prin redistribuirea propusă 
se asigură detalierea 
sumelor necesare în 
vederea derulării eficiente a 
fondurilor externe 
nerambursabile 
postaderare cuprinse in 
bugetul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie pe anul 2013 
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naţională” şi 214 mii lei la 
alineatul 56.15.03 ”Cheltuieli 
neeligibile” 
 
Sursa de finanţare : 
Nu este cazul, modificarea 
solicitată se realizează în 
structura bugetului Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 
 
 Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati şi 
validari din Senat  şi Comisia 
juridica , de disciplina şi imunitati 
din Camera Deputatilor. 

 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 
în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 

 

23. Anexa nr.3/32 - Serviciului de 
Informaţii Externe 
 
Capitolul 61.01  
„Ordine publică şi siguranţă 
naţională”, titlul XII „Active 
nefinanciare” – 3.500 mii lei 
 
 
 

Redistribuirea sumei cuprinsă în 
programul de investiţii publice 
anexă la bugetul Serviciului de 
Informaţii Externe, astfel: 
- diminuarea cu suma de 1.000 
mii lei a alocaţiilor la poziţia C/b 
– 71.01.02 Maşini, echipamente 
şi mijloace de transport, 
- suplimentarea cu suma de 
1.000 mii lei a poziţiei C/e – 
71.03 Reparaţii capitale. 
 
Autori: Comisia specială comună 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea 
controlului asupra activităţii 
Serviciului de Informaţii Externe 

Propunerea de amendament se 
susţine prin necesitarea 
finanţării costurilor pentru 
realizarea unor lucrări de 
conservare la clădirile în curs de 
reparaţie capitală. 
 

Se propune ADMITEREA 
amendamentului intrucat 
se propune o redistribuire 
de fonduri între poziţiile 
cuprinse în programul de 
investitii, fără a afecta 
deficitul bugetar stabilit. 

24. Anexa nr.3/32 - Serviciului de 
Informaţii Externe 

Capitolul 61.01  
„Ordine publică şi siguranţă 

Sursa de finanţare: 
134. Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Capitolul 6100 
„Ordine publică şi siguranţă 
naţională”: 
 
Titlul XII „Active nefinanciare” – 
3.500 mii lei. 
 

naţională”: 
 
Titlul XII „Active nefinanciare” 
13.500 mii lei (suplimentare cu 
10.000 mii lei). 
 
Autori: Comisia specială comună 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea 
controlului asupra activităţii 
Serviciului de Informaţii Externe 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 
Titlul XII „Active nefinanciare” 
– Strategia în domeniul 
investiţiilor are în vedere, printre 
altele, continuarea şi 
dezvoltarea programului de 
modernizare şi de înnoire a 
unor obiective existente şi 
consolidarea capacităţilor 
tehnice de acţiune ale instituţiei. 

sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
înscris în proiectul de buget 
pe anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
 

25. Anexa nr.3/32 - Serviciul de 
Informatii Externe 
 

Se aloca suma de 5.000 mii lei 
pentru dezvoltarea proiectelor de 
monitorizare si operationalizare 
sistemelor de raspuns la atacuri 
cibernetice indreptate impotriva 
institutiilor statului 
 
Autori: Comisia specială comună 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea 
controlului asupra activităţii 
Serviciului de Informaţii Externe, 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 

Acest proiect va permite 
imbunatatirea capacitatii de 
aparare cibernetica la nivel de 
sistem al spatiului virtual 
romanesc. 
 
Sursa de finantare: 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 
Încadrarea în deficitul bugetar 
negociat cu FMI şi pentru 
menţinerea unui echilibru 
bugetar în anul 2013 

Se propune 
respingerea întrucât: 
- contravine prevederilor art. 
17 alin. (3) din Legea privind 
finanţele publice mr. 
500/2002, potrivit căruia în 
timpul dezbaterilor  în 
Parlament a legilor bugetare 
anuale „nu pot fi aprobate 
amendamente la legile 
bugetare anuale care 
determină majorarea 
deficitului bugetar”. 
- sursa de finanţare indicată  
nu poate fi avută în vedere 
întrucât majorarea 
cheltuielilor pe seama 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 24 -

creşterii deficitului bugetar 
conduce la nerespectarea 
echilibrului bugetar şi a 
angajamentelor asumate de  
România prin acordurile de 
împrumut cu instituţiiile 
financaire internaţionale în 
ceea ce priveşte ţinta de 
deficit bugetar de 2,1% din 
PIB pe metodologia cash în 
anul 2013  

26. Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale 
Anexa3/34 
 

Se aloca suma de 14.000 mii lei 
pentru finanţarea Centrului de 
Comunicaţii şi Informatică  (CIC) 
A Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale pentru finalizarea unei 
etape pentru găzduirea 
sistemelor informatice ale 
unităţilor publice. 
 
Autori: : Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat; 
Deputat PDL Vreme Valerian 
 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Acest proiect va permite 
exploatarea în siguranţă a 
sistemelor informatice ale 
instituţiilor publice aflate în 
contract cu STS-ul şi abordarea 
de aplicaţii noi inclusiv 
tehnologia cloud computing. 
 

Se propune 
respingerea întrucât: 
- contravine prevederilor art. 
17 alin. (3) din Legea privind 
finanţele publice mr. 
500/2002, potrivit căruia în 
timpul dezbaterilor  în 
Parlament a legilor bugetare 
anuale „nu pot fi aprobate 
amendamente la legile 
bugetare anuale care 
determină majorarea 
deficitului bugetar”. 
- sursa de finanţare indicată  
nu poate fi avută în vedere 
întrucât majorarea 
cheltuielilor pe seama 
creşterii deficitului bugetar 
conduce la nerespectarea 
echilibrului bugetar şi a 
angajamentelor asumate de  
România prin acordurile de 
împrumut cu instituţiiile 
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financaire internaţionale în 
ceea ce priveşte ţinta de 
deficit bugetar de 2,1% din 
PIB pe metodologia cash în 
anul 2013  

27. Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale 
Anexa3/34 
 

Se aloca suma de 5.000 mii lei 
pentru dezvoltarea proiectelor de 
monitorizare si operaţionalizare 
sistemelor de răspuns la atacuri 
cibernetice îndreptate împotriva 
instituţiilor statului. 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat; 
deputat PDL Vreme Valerian 
 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Acest proiect va permite 
îmbunătăţirea capacitaţii de 
apărare cibernetica la nivel de 
sistem al spaţiului virtual 
romanesc. 
 

Se propune 
respingerea întrucât: 
- contravine prevederilor art. 
17 alin. (3) din Legea privind 
finanţele publice mr. 
500/2002, potrivit căruia în 
timpul dezbaterilor  în 
Parlament a legilor bugetare 
anuale „nu pot fi aprobate 
amendamente la legile 
bugetare anuale care 
determină majorarea 
deficitului bugetar”. 
- sursa de finanţare indicată  
nu poate fi avută în vedere 
întrucât majorarea 
cheltuielilor pe seama 
creşterii deficitului bugetar 
conduce la nerespectarea 
echilibrului bugetar şi a 
angajamentelor asumate de  
România prin acordurile de 
împrumut cu instituţiiile 
financiare internaţionale în 
ceea ce priveşte ţinta de 
deficit bugetar de 2,1% din 
PIB pe metodologia cash în 
anul 2013  

 



ANEXA NR.2 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 
ORDONATOR: 3/35 

 
Nr. 

crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

1.  Anexa nr.3/35/02 
Ministerul Economiei 

 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Economiei, cu suma de 
4903 mii lei pentru 
alimentare cu energie 
electrica zona Podei - Izvorul 
Alb, oraş Dărmăneşti, judeţul 
Bacău. 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari din 
bugetul Ministerului 
Economiei 
 

2.  Anexa nr.3/35/02 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Economiei cu suma de 577 mii 

Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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lei pentru extindere retea 
alimentare cu energie electrica 
în localitatea Tg. Trotuş, 
judeţul Bacău. 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Sena 
 

 avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. Nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari din 
bugetul Ministerului 
Economiei 
 
 

3.  Anexa nr. 3/35/02 

Ministerul Economiei 
Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 
mii lei,  construire punct de 
informare turistica în oraşul 
Tg Lapuş, jud. Maramureş 

Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţiilor şi Deputat 
PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera 
Deputatilor si Senat  

Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului,  pentru obiective 
de investiţii în turism 

 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Sumele de la bugetul de stat 
pentru finanţarea proiectelor 
de investiţii în turism se 
alocă, în limita fondurilor 
prevăzute anual cu această 
destinaţie, prin transferuri de 
la bugetul Ministerului 
Economiei către bugetele 
locale, pentru susţinerea 
financiară a autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
în completarea surselor 
proprii ale acestora, şi se 
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 defalcă prin ordin al 
ministrului economiei. 

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

 

4.  Anexa nr. 3/35/02 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 202.53 
mii lei,  construire punct de 
informare turistica în oraşul 
farcasa si proximităţi, jud. 
Maramureş 
 
Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţiilor şi Deputat 
PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera 
Deputatilor si Senat  

 

Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului,  pentru obiective 
de investiţii în turism 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sumele de la bugetul de stat 
pentru finanţarea proiectelor 
de investiţii în turism se 
alocă, în limita fondurilor 
prevăzute anual cu această 
destinaţie, prin transferuri de 
la bugetul Ministerului 
Economiei către bugetele 
locale, pentru susţinerea 
financiară a autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
în completarea surselor 
proprii ale acestora, şi se 
defalcă prin ordin al 
ministrului economiei. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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respective  
 
 

5.  Anexa nr. 3/35/02 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 
mii lei  montare de 
indicatoare turistice, com. 
Farcasa, jud. Maramureş 
 
Comisia pentru industrii 
si servicii a Camerei 
Deputaţiilor şi Deputat 
PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera 
Deputatilor si Senat  

 

Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului,  pentru obiective 
de investiţii în turism 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sumele de la bugetul de stat 
pentru finanţarea proiectelor 
de investiţii în turism se 
alocă, în limita fondurilor 
prevăzute anual cu această 
destinaţie, prin transferuri de 
la bugetul Ministerului 
Economiei către bugetele 
locale, pentru susţinerea 
financiară a autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
în completarea surselor 
proprii ale acestora, şi se 
defalcă prin ordin al 
ministrului economiei. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 
 

6.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
cu suma de 500 mii RON, 
sumănecesară Consiliului Local 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
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Melinesti, pentru introducerea de 
gaze naturale şi satul Negoiesti, 
judetul Dolj. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 
 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 
 

7.  Anexa 3/35/02  
Ministerul Economiei 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 150 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Dezvoltarea turismului de iarnă 
în Munţii Apuseni, comuna 
Băişoara, judeţul Cluj; 
 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Băişoara trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanțare: 
Bugetul Ministerului Economiei 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sumele de la bugetul de stat 
pentru finanţarea proiectelor de 
investiţii în turism se alocă, în 
limita fondurilor prevăzute anual 
cu această destinaţie, prin 
transferuri de la bugetul 
Ministerului Economiei către 
bugetele locale, pentru 
susţinerea financiară a 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, în completarea 
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 surselor proprii ale acestora, şi 
se defalcă prin ordin al 
ministrului economiei. - Sursa 
de finanţare nu poate fi avută 
în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 
 

8.  Anexa 3/35/02  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
cu suma de 200.000 mii lei 
pentru efectuarea unor lucrari de 
amenajare turistica (constructie 
telecabine, telescaun, teleski, 
amenajare partii de ski – 
aproximnativ 80 km) in muntii 
Tarcu, respectiv pe masivul 
Tarcu-Caleanu si Baicu-Nedeia, 
Comuna Zavoi, Judeţul Caras-
Severin 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrarilor de 
amenajare turistica avand in 
vedere potentialul turistic al 
zonei, precum si necesitatea 
cresterii numarului de locuri de 
munca la nivelul judetului 
Caras-Severin. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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9.  Anexa 3/35/02  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
cu suma de 9.000 mii lei pentru 
efectuarea unor lucrari de 
amenajare turistica (constructie 
telecabine, telescaun, teleski, 
amenajare partii de ski Semenic-
Valiug) in muntii Banatului, 
respectiv a lantului muntos 
Semenic, Comuna Valiug,  
Judeţul Caras-Severin 
 
   
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrarilor de 
amenajare turistica avand in 
vedere potentialul turistic al 
zonei, precum si necesitatea 
cresterii numarului de locuri de 
munca la nivelul judetului 
Caras-Severin. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

10.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
cu suma de 500 mii lei pentru 
amenajarea in stil arhitectural 
roman a intrarii in statiunea Baile 
Herculane, judetul Caras-
Severin, dinspre drumul 
european E70, prin amplasarea 
 unor portice romane, statui 
romane si metope cu istoricul 
statiunii. Oras Baile Herculane, 
Judeţul Caras-Severin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrarilor de 
amenajare turistica avand in 
vedere potentialul turistic al 
zonei. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

11.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
cu suma de 800 mii lei pentru 
amenajarea unei "Alei a 
personalitatilor" care au vizitat 
de-a lungul timpului statiunea 
Baile Herculane, judetul Caras-
Severin (precum imparatul Iosif 
al II-lea, imparatul Francisc I si 
imparateasa Charlotte, imparatul 
Franz Iosef si imparateasa 
Elisabeta  - SISI, regii Carol I si 
Ferdinand, Nicolae Balcescu, 
Nicolae Iorga, Vasile Alecsandri, 
Regele Mihai si Regina Maria, 
etc.). 
Oras Baile Herculane, Judeţul 
Caras-Severin 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrarilor de 
amenajare turistica avand in 
vedere potentialul turistic al 
zonei. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

12.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
cu suma de 500 mii lei pentru 
reamenajarea arhitectural-
peisagistica a zonei in care este 
amplasata statuia lui Hercules, a 
fantanii de granit si a scuarului 
de pe raza statiunii Baile 
Herculane, Oras Baile 
Herculane,  
Judeţul Caras-Severin 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrarilor de 
amenajare turistica avand in 
vedere potentialul turistic al 
zonei. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

13.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
cu suma de 43.000 mii lei pentru 
realizarea proiectului de 
dezvoltare turistica „Parc pentru 
petrecerea timpului liber Poiana 
Golului – Resita”, Oras Resita, 
Judeţul Caras-Severin 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrarilor de 
amenajare turistica avand in 
vedere potentialul turistic al 
zonei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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şi Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

14.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
cu suma de 15.000 mii lei pentru 
realizarea unui proiect de 
dezvoltare turistica in Platoul 
Secu, municipiul Resita, judetul 
Caras-Severin.  
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrarilor de 
amenajare turistica avand in 
vedere potentialul turistic al 
zonei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

15.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
cu suma de 5.000 mii lei pentru 
realizarea unui proiect de 
dezvoltare turistica in zona 
lacului „Trei Ape”, comuna Brebu 
Nou, judetul Caras-Severin. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Schelean Valeria Diana 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrarilor de 
amenajare turistica avand in 
vedere potentialul turistic al 
zonei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

16.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
cu suma de 500 mii lei pentru 
efectuarea unor studii de 
fezabilitate privind amenajarea 
unui parc fotovoltaic pe raza 
comunei Marga, judetul Caras-
Severin. 
 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea unui parc 
fotovoltaic avand in vedere 
necesitatea dezvoltarii judetului 
Caras-Severin prin atragerea 
investitorilor, in scopul de a crea 
noi locuri de munca.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

17.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
cu suma de 45.000 mii lei pentru 
construirea unui parc fotovoltaic 
pe raza comunei Mehadica, 
judetul Caras-Severin. 
 
 
 
 
Comisia pentru industrii si 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea unui parc 
fotovoltaic avand in vedere 
necesitatea dezvoltarii judetului 
Caras-Severin prin  atragerea 
investitorilor, in scopul de a crea 
noi locuri de munca.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

18.  Anexa 3/35/02 
Ministerul Economiei  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Ghidul 
turistului ”Casa Dobrogeana”, 
Comuna Mahmudia, Judet: 
Tulcea 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 
 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
Obiectiv nou de investitie depus 
la Ministerul Economiei suma 
reprezentand partea de 
cofinantare 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

19.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei, 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Economiei, Comertului şi 
Mediului de Afaceri cu suma 
de 4200 mii lei pentru 
introducere reţea alimentare cu 
gaz metan în comuna Râfov, 
Judeţul Prahova 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 

pentru 
introducere reţea alimentare cu 
gaz metan în comuna Râfov, 
Judeţul Prahova. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli.  
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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 conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 
 

20.  Anexa nr. 3/ 35 / 02 
Ministerul Economiei 

Reabilitare zona industrială 
Zlatna pentru înfiinţarea unui 
parc industrial 
Se propune alocarea sumei de 
11.167,18 mii lei 
 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Reabilitare zona industrială 
Zlatna, pentru înfiinţarea unui 
parc industrial 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei pe anul 
2013 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

21.  Anexa 3/35/02 
Ministerul Economiei  
 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru modernizare infrastructura
sat vacanta VARTOP-ARIE- 
SENI ,orasul NUCET,judet Bihor 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 

Necesar pentru modernizare 
infrastructura 
sat vacanta VARTOP-ARIE- 
SENI ,orasul NUCET,judet 
Bihor 
Sursa de finantare, 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 
 

institutii pe  anul  2013. 
 

22.  Anexa 3/35/02 
Ministerul Economiei  
 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru modernizare infrastructura 
BOGA-PADIS, judetul Bihor 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru modernizare 
infrastructura BOGA-PADIS, 
judetul Bihor 
Sursa de finantare, 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

23.  Anexa 3/35/02 
Ministerul Economiei  
 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru modernizare infrastructura
STANA DE VALE, judetul Bihor 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 

Necesar pentru modernizare 
infrastructura 
STANA DE VALE,judetul Bihor 
Sursa de finantare, 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

24.  Anexa 3/35/02 
Ministerul Economiei  
 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru modernizare infrastructura 
VARATEC, judetulBihor 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 

Necesar pentru modernizare 
infrastructura  
VARATEC ,judetul Bihor 
Sursa de finantare, 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
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şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 

Regionale si Administratiei 
Publice 
 

propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

25.  Anexa 3/35/02 
Ministerul Economiei  
 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru Modernizare infrastructura 
CAMP MOTI-VASCAU, judetul 
Bihor 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 
 

Necesar pentru modernizare 
infrastructura  
CAMP MOTI-VASCAU, judetul 
Bihor 
Sursa de finantare, 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

26.  Anexa 3/35/02 
Ministerul Economiei  
 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru modernizare infrastructura 
ROSIA, judetul Bihor 
 

Necesar pentru modernizare 
infrastructura  
ROSIA, judetul Bihor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
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27.  Anexa nr. 3/35/02 

Ministerul Economiei 
Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 970 mii lei 
pentru construire panouri solare 
in comuna Zemes, judetul Bacau 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de investitii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

28.  Anexa3/35 
Ministerul Economiei 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finantarea proiectului 
privind asigurarea securitatii 
cibernetice prin instalarea de 
filtre - servere de tip I si de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail si internet ) 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 

Acest proiect va permite 
identificarea si protejarea 
atacurilor malitioase si furturilor 
de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Economiei 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
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monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 
 

29.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
cu suma de 5000 mii lei pentru 
reţea alimentare gaze, Comuna 
Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

30.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
cu suma de 6182 mii lei pentru 
reţea de electrificare Sat Gura 
Siriului, Comuna Siriu, Judeţ 
Buzău. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

31.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
cu suma de 50 mii lei, 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
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branşament retea electrică Bază 
Sportivă – Model tip II, Comuna 
Cislău, Judeţ Buzău. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

implementare a proiectelor 
integrate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

32.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
cu suma de 600 mii lei pentru 
obiectivul „Utilităţi aferente 
Platforma industrială pentru IMM-
uri” Municipiul Slobozia, jud. 
Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Pentru menţinerea activităţii 
economice a municipiului 
Slobozia, municipiul Slobozia a 
demarat, în asociere cu 
Patronatul Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii din judeţul Ialomiţa, 
proiectul privind realizarea unei 
platforme industriale. Proiectul 
este în fază de început, iar 
costurile implementării sunt de 
cca. 16,7 milioane lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei şi fonduri 
externe nerambursabile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

33.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
cu suma de 180 mii lei pentru 
obiectivul „Extindere reţea 
electrică de joasă tensiune în 
zonele „Primărie” şi „Luncă”, 

Pentru ameliorarea condiţiilor 
de viaţă şi creşterea nivelului de 
trai al populaţiei, pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
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satul Cosîmbeşti” comuna 
Cosîmbeşti, jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Ministerului Economiei şi fonduri 
externe nerambursabile. 
 

cheltuieli. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

34.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
Bugetului Ministerului Economiei 
cu suma de 300 mii lei pentru 
extinderea reţelei de curent 
electric în comuna Fântânele, 
judeţul Iaşi. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 
 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective.Totodata, sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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institutii pe  anul  2013. 
 

35.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
cu suma de 500 mii lei pentru 
sistemul de energie electrică în 
comuna Andrieşeni, judeţul Iaşi 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 
 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu bunuri 
şi servici ale ordonatorilor de 
credite pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective.Totodata, sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

36.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 29.019 mii lei pentru 
partie olimpica si telegondola 
Borsa, jud. Maramures. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Continuarea investitiei. Orasul 
Borsa a fost un oras minier, 
singura sansa pentru 
redresarea economica a 
acestuia o reprezinta 
dezvoltarea turismului in zona. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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nerambursabile. 
 

institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

37.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 6450 mii lei 
pentru construire Welcome 
Center Maramureş DN18 - Pasul 
Prislop, judeţul Maramureş. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
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şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

38.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 1397 mii lei 
pentru construirea unei piste de 
cicloturism între localităţile 
Sighet-Vadu Iezei-Bârsana- 
Botiza, judeţul Maramureş. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea 
infrastructurii turistice a regiunii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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39.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 11 mii lei 
pentru realizarea identităţii 
vizuale a Brand-ului Maramureş, 
judeţul Maramureş. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

40.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 645 mii lei 
pentru dezvoltarea potenţialului 
turistic în zona Bistra-Valea 
Vişeului-Rahov (parteneriat RO-
UKR), Judeţul Maramureş. 
 
Comisia pentru industrii si 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
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servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

41.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 120 mii lei 
pentru realizarea unei zone 
pietonale în localitatea Borşa, 
judeţul Maramureş. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea 
infrastructurii turistice a regiunii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
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prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

42.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 120 mii lei 
pentru realizarea unei zone 
pietonale în localitatea Sighetul 
Marmaţiei, judeţul Maramureş. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea 
infrastructurii turistice a regiunii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

43.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 420 mii lei 
pentru realizarea unei parcări cu 
punct de informare turistică în 
localitatea Bârsana, judeţul 
Maramureş. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

44.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 420 mii lei 
pentru realizarea unei parcări cu 
punct de informare turistică în 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
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localitatea Vadu Izei, judeţul 
Maramures. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

45.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 420 mii lei 
pentru realizarea unei parcări cu 
punct de informare turistică în 
localitatea Săpânţa, judeţul 
Maramureş. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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Senat nerambursabile. 
 

institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

46.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se suplimenteaza bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
cu 20.000 mii lei in vederea 
dezvoltarii si modernizarii 
domeniului schiabil Cavnic din 
Maramures. 
 Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea domeniului schiabil 
din zona ar fideliza tursitii care 
sunt oricum atrasi de aceasta 
parte a Romaniei, si ar oferi o 
alternativa viabila statiunile de 
pe Valea Prahovei, statiuni 
pentru care turistii romani incep 
sa-si piarda interesul. 
Modernizarea domeniului 
schiabil de la Cavnic arvalorifica 
deci potentialul existent aici. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 



 
 
Nr. 

crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 29 -

strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

47.  Legea Bugetului de stat pe anul 
2013,  
Anexa nr. 3/35  
Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
pentru sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării IMM cu 3,1 mil. lei 
pentru continuarea Programului 
pentru tinerii debutanţi în afaceri. 
Pentru anul 2013 se propune un 
buget de 34,1 mil. lei alocat 
Programului, în creştere cu 10% 
faţă de cel din anul 2012.    
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Modernizarea şi dezvoltarea 
economică a României şi 
recuperarea decalajului de 
standard de viaţă faţă de restul 
ţărilor din UE presupune  
aplicarea de măsuri care să 
stimuleze creşterea economică 
şi să creeze noi locuri de 
muncă. Sprijinirea înfiinţării şi 
dezvoltării IMM-urilor conduce 
nu numai la stimularea creşterii 
economice şi crearea de locuri 
de muncă, ci şi la creşterea 
veniturilor bugetare pe termen 
mediu şi lung.  
Programul pentru tinerii 
debutanţi în afaceri contribuie la 
inserţia tinerilor pe piaţa muncii, 
reduce rata şomajului în rândul 
tinerilor, creează locuri de 
muncă. În anul 2011, cele 1100 
de proiecte eligibile au presupus 
crearea a cel puţin 2200 de 
locuri de muncă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare 
menţionată nu poate fi avută 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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48.  Legea Bugetului de stat pe anul 
2013,  
Anexa nr. 3/35  
Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
pentru sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării IMM cu 1 mil. lei 
pentru continuarea Programului 
„Start” pentru dezvoltarea 
abilităţilor antreprenoriale în 
rândul tinerilor şi facilitarea 
accesului acestora la finanţare. 
Se propune suplimentarea cu 
10% a bugetului alocat 
Programului în anul 2012, la 11 
mil. lei în anul 2013.  
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Programul asigură sprijinul 
pentru ideile fezabile de afaceri, 
care creează locuri de muncă. 
Programul trimite pe piaţă tineri 
pregătiţi, formaţi din punct de 
vedere antreprenorial (prima 
etapă a programului oferă 
pregătire antreprenorială) şi le 
finanţează planurile de afaceri. 
Pe piaţă vor ajunge ideile 
fezabile de afaceri, cu şanse 
mari de dezvoltare şi de creare 
de noi locuri de muncă. 
Impactul asupra bugetului este 
unul pozitiv pe termen mediu şi 
lung. Prin crearea de noi firme 
şi noi locuri de muncă este 
stimulată creşterea economică 
şi colectarea de venituri 
suplimentare la buget. În 
perioada 2010-2011, 171 de 
firme au beneficiat de finanţare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

49.  Legea Bugetului de stat pe anul 
2013,  
Anexa nr. 3/35  
Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
pentru sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării IMM cu 620 mii lei 
pentru continuarea Programului 
Naţional multianual de înfiinţare 
şi dezvoltare de incubatoare 
tehnologice şi de afaceri, derulat 

Programul susţine sprijinirea 
dezvoltării firmelor aflate la 
început de activitate pentru a le 
creşte şansele de a face faţă 
mediului concurenţial. Prin 
acest program cresc 
perspectivele firmelor de a 
deveni profitabile şi de a 
supravieţui pe termen lung, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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pe perioada 2002 – 2012. 
Pentru anul 2013 se propune un 
buget alocat programului de 6,77 
mil. lei, în creştere cu 10% faţă 
de anul 2012. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

ceea ce conduce implicit la 
crearea de noi locuri de muncă. 
În plus, este posibilă creşterea 
numărului de locuri de muncă şi 
dezvoltarea economică a 
regiunilor-ţintă. Cele 47 de firme 
incubate în anul 2006 au dus la 
crearea a 171 noi locuri de 
muncă. În anul 2010 au fost 
incubate 28 de firme. Bugetul 
alocat pe anul 2012 prevedea 
sprijinirea a 300 de IMM-uri şi 
deschiderea a 3 noi incubatoare 
prin acest program. 
 

50.  Legea Bugetului de stat pe anul 
2013,  
Anexa nr. 3/35  
Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
cu 1,9 mil. lei pentru continuarea 
Programului de creştere a 
competitivităţii produselor 
industriale. 
Pentru anul 2013 se propune un 
buget de 20,9 mil. lei alocat 
Programului, în creştere cu 10% 
faţă de anul 2012. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Programul susţine proiectele  
româneşti în faţa competiţiei de 
pe pieţele internaţionale. 
Sprijinul este acordat inclusiv 
IMM-urilor care activeză în 
industria extractivă şi 
prelucrătoare, pentru a le 
permite să se dezvolte şi să 
creeze noi locuri de muncă. În 
anul 2011 au fost acceptate la 
finanţare 23 proiecte. 

Se propune respingerea 
amendaemntului intrucat 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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51.  Legea Bugetului de stat pe anul 

2013,  
Anexa nr. 3/35  
Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  
 

Înfiinţarea Institutului pentru 
Competitivitate CoNaCo, după 
modelul Consiliului Fiscal. 
Înfiinţarea şi derularea activităţii 
CoNaCo nu va presupune un 
efort financiar mai mare de 
110.000 euro, echivalentul sumei 
necesare pentru înfiinţarea 
Consiliului Fiscal.  
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

În economia românească este 
necesară o abordare unitară, 
strategică şi focalizată a 
competitivităţii româneşti. 
Principalul obiectiv al CoNaCo 
este elaborarea Strategiei 
Naţionale de Competitivitate 
România 2020. În plus, 
misiunea CoNaCo este de a 
fundamenta politicile publice şi 
strategiile sectoriale prin analiza 
sistematică a pieţelor, a 
factorilor interni şi internaţionali 
şi de a oferi suportul analitic 
pentru diferitele măsuri de 
politică publică.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

52.  Legea Bugetului de stat pe anul 
2013,  
Anexa nr. 3/35  
Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  
 

Sprijinirea IMM-urilor prin 
intermediul Fondului de 
Garantare şi Contragarantare 
pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii. 
Se propune alocarea pe anul 
2013 a 638 mil. euro fonduri 
reprezentând garanţii acordate 
IMM-urilor, în creştere cu 10% 
comparativ cu anul 2012. 
 

Acordarea garanţiilor contribuie 
la salavarea locurilor de muncă 
în rândul IMM-urilor. În perioada 
2009-2011, 1,35 mld. euro 
garanţii au susţinut credite de 
peste 2 mld. euro care au 
condus la salvarea a 240.000 
locuri de muncă. Pentru anul 
2012, garanţiile de   
580 mil. euro preconizate a 
susţine credite de 1,1 mld. euro 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
 



 
 
Nr. 

crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 33 -

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

înseamnă 100.000 locuri de 
muncă menţinute şi create. 
 

53.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16, cu suma de 20.000 mii lei 
pentru scutirea de la plata CAS 
pentru un an de zile pentru 
firmele care angajează şomeri. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
reducerea şomajului şi 
susţinerea mediului privat, cu 
efecte pozitive asupra creşterii 
economice. O astfel de măsură 
a fost derulată şi anterior şi a 
generat angajarea a 6.072 
persoane şi susţinerea a 3.625 
firme până la sfârşitul anului 
2010. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

54.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16, cu suma de 25.000 mii lei 
pentru acordarea de subvenţii 
angajatorilor care încadrează în 
muncă şomeri în vârstă de peste 
45 ani sau şomeri care sunt 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
reducerea şomajului şi 
susţinerea mediului privat, cu 
efecte pozitive asupra creşterii 
economice. De asemenea, este 
orientată către categoriile 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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părinţi unici susţinători ai 
familiilor monoparentale. 
Angajatorii sunt scutiţi pe o 
perioadă de 1 an de la plata 
contribuţiilor sociale pentru şomaj 
aferente persoanelor respective, 
angajate pe o perioadă 
nedeterminată. Subvenţia se 
acordă angajatorilor lunar, pe 
persoana angajată, pe o 
perioadă de maxim 12 luni. 
Angajatorii au obligaţia de a 
menţine şomerii în activitate timp 
de cel puţin 2 ani. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat   
 

sociale aflate în dificultate. O 
astfel de măsură a fost derulată 
şi anterior şi a sprijinit 20.312 
persoane până la sfârşitul 
anului 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

55.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16, cu suma de 15.000 mii lei 
pentru acordarea de subvenţii 
lunare, pe o perioadă limitată de 
timp, angajatorilor care 
încadrează în muncă şomeri care 
mai au 3 ani până la pensionare. 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
reducerea şomajului, susţinerea 
mediului privat, sprijinirea 
persoanelor aflate în dificultate 
finaciară şi care îşi găsesc cu 
greutate noi locuri de muncă. 
Măsura stimulează creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

economică. De această măsură 
au beneficiat 266 persoane în 
anul 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

56.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16, cu suma de 20.000 mii lei 
pentru acordarea de subvenţii 
lunare firmelor care angajează 
pe perioadă nedeterminată 
persoane cu handicap. 
Subvenţiile vor fi acordate pe o 
perioadă de maxim 12 luni. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă în 
rândul unei categorii sociale 
vulnerabile şi stimulează 
inserţia acestora pe piaţa 
muncii. Măsura are impact 
pozitiv asupra creşterii 
economice. De această măsură 
au beneficiat 233 persoane în 
anul 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

57.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16, cu suma de 15.000 mii lei 
pentru acordarea de subvenţii 
angajatorilor care încadrează în 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
reducerea şomajului foarte 
ridicat în rândul tinerilor şi 
susţinerea mediului privat, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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muncă tinerii absolvenţi. 
Angajatorii sunt scutiţi pe o 
perioadă de 1 an de la plata 
contribuţiilor sociale pentru şomaj 
aferente persoanelor respective, 
angajate pe o perioadă 
nedeterminată, şi primesc o 
indemnizaţie lunară timp de 12 
luni, în funcţie de nivelul studiilor 
absolventului angajat. 
Angajatorul este obligat să 
menţină în activitate angajatul 2 
ani după finalizarea subvenţiei. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat   
 

generând efecte pozitive asupra 
creşterii economice. De această 
măsură au beneficiat 6.574 
persoane în anul 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

58.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16, cu suma de 550 mii lei pentru 
sprijinirea dezvoltării 
antreprenoriatului feminin prin 
continuarea Programului naţional 
multianual pentru dezvoltarea 
culturii antreprenoriale în rândul 
femeilor manager din sectorul 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de noi locuri de muncă 
şi la sprijinirea şi dezvoltarea 
antreprenoriatului românesc, cu 
impact pozitiv asupra creşterii 
economice.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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IMM-urilor (derulat în perioada 
2005-2012), care vizează 
derularea de cursuri de pregătire 
antreprenorială şi seminarii 
informative adresate femeilor 
care doresc să îşi deschidă o 
afacere. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat   
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

59.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70, cu suma de 
650.000 mii lei pentru crearea şi 
funcţionarea unui centru care să 
permită delocalizarea şi 
asamblarea de produse în 
România prin folosirea portului 
Constanţa, ca poartă de intrare.  
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
dezvoltarea capacităţii de re-
export a României şi 
valorificarea poziţiei strategice a 
ţării noastre ca punct de 
legătură între principalele căi de 
transport.  Măsura are impact 
pozitiv asupra creşterii 
economice. Măsura a fost 
stabilită ca prioritară pentru 
economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada 
oct.-dec. 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

60.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70, cu suma de 
850.000 mii lei pentru crearea 
unui centru de distribuţie, 
asamblare şi re-export pentru 
Europa Centrală şi de Est. 
  
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
dezvoltarea capacităţii de re-
export a României şi 
valorificarea poziţiei strategice a 
ţării noastre ca punct de 
legătură între principalele căi de 
transport.  Măsura are impact 
pozitiv asupra creşterii 
economice. Măsura a fost 
stabilită ca prioritară pentru 
economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada 
oct.-dec. 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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61.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70, cu suma de 
350.000 mii lei pentru stimularea 
şi facilitarea creării de clustere 
active, inovative, orientate spre 
export, la nivelul celor mai bune 
practici internaţionale în 
sectoarele strategice, precum 
industria construcţiilor de maşini, 
textile, IT, mobilier, produse 
alimentare, turism, agricultură 
ecologică şi altele. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
sprijină dezvoltarea mediului de 
afaceri într-un context 
concurenţial şi are impact 
pozitiv asupra creşterii 
economice.  Măsura a fost 
stabilită ca prioritară pentru 
economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada 
oct.-dec. 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

62.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70, cu suma de 
150.000 mii lei pentru 
dezvoltarea şi implementarea de  
programe şi campanii de 
promovare a brandurilor 
româneşti pentru sectoarele, 
regiunile de dezvoltare şi 
operatorii economici cu potenţial 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura stimulează 
creşterea economică pe termen 
lungă, creşte competitivitatea 
României şi conduce la crearea 
de locuri de muncă. Măsura a 
fost stabilită ca prioritară pentru 
economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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ridicat de export. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada 
oct.-dec. 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

63.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70, cu suma de 
350.000 mii lei pentru crearea 
unui centru de afaceri de export 
care să permită firmelor să obţină 
competenţele necesare pentru 
penetrarea pieţelor externe cu 
sprijinul universităţilor. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura vine în 
sprijinul firmelor exportatoare şi 
conduce altfel la creşterea 
competitivităţii economiei 
româneşti, generând noi locuri 
de muncă. În plus, stabileşte 
conexiunea între mediul 
academic şi cel privat. Măsura a 
fost stabilită ca prioritară pentru 
economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada 
oct.-dec. 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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64.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70, cu suma de 
35.000 mii lei pentru scutirea de 
la plata impozitului pentru profitul 
investit în spinoff-uri româneşti. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă şi 
susţinerea mediului privat, cu 
efecte pozitive asupra creşterii 
economice. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

65.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70, cu suma de 
45.000 mii lei pentru 
implementarea unui Program 
naţional pentru finanţarea 
organizării şi desfăşurării 
evenimentelor internaţionale cu 
aport pentru industriile creative şi 
educaţie. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă şi 
susţinerea mediului privat în 
mod orientat, către sectoarele 
cu potenţial semnificativ pentru 
economia românească, cu 
efecte pozitive asupra creşterii 
economice. Măsura a fost 
stabilită ca prioritară pentru 
economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

privat şi academic în perioada 
oct.-dec. 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

66.  Anexa nr. 3/15/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineat 13 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
Anexa nr. 3/15/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineat 13, 
cu suma de 25.000 mii lei pentru 
a crea primul cluster european 
dedicat „îmbătrânirii lente şi 
frumoase” şi luptei împotriva 
îmbătrânirii, începând cu 
examenul medical general, până 
la cură şi producţia de produse 
cosmetice şi industriale. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
valorifică avantajele  României 
şi are impact pozitiv asupra 
creşterii economice. România 
se poate poziţiona ca o ţară 
pilot în context european pe 
această filieră. Măsura a fost 
stabilită ca prioritară pentru 
economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada 
oct.-dec. 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

67.  Anexa nr. 3/15/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineat 13 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
Anexa nr. 3/15/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineat 13, 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
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cu suma de 35.000 mii lei pentru 
programe dedicate înfiinţării şi 
dezvoltării microîntreprinderilor în 
spaţiul rural din sectorul non-
agricol, dezvoltarea activităţilor 
turistice şi a sectorul terţiar. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

susţine dezvoltarea mediului 
rural în ansamblul său, nu 
numai a porţiunii dezvoltate 
spre agricultură, ceea ce 
contribuie la stimularea creşterii 
economice. Măsura a fost 
stabilită ca prioritară pentru 
economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada 
oct.-dec. 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

68.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70, cu suma de 
15.000 mii lei pentru dezvoltarea 
şi implementarea de programe 
derulate în colaborare cu 
instituţiile bancare şi financiare 
pentru dezvoltarea culturii 
financiare încă din şcoala 
generală.  
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, iar 
dezvoltarea culturii financiare a 
populaţiei conduce la eficienţă 
atât la nivelul cheltuielilor 
populaţiei, cât şi pentru 
derularea afacerilor. Măsura a 
fost stabilită ca prioritară pentru 
economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada 
oct.-dec. 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

timpul exerciţiului bugetar. 
 

69.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70, cu suma de 
120.000 mii lei pentru instituirea 
mediatorului de credite pentru 
IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ. 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
alinierea la practica europeană, 
sprijinirea mediului privat şi 
îndeosebi a IMM-urilor şi 
crearea de noi locuri de muncă. 
Măsura a fost stabilită ca 
prioritară pentru economia 
românească în cadrul discuţiilor 
Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada 
oct.-dec. 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

70.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16, cu suma de 10.000 mii lei 
pentru acordarea de facilităţi 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă,  
susţinerea mediului privat şi 
stoparea fenomenului de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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financiare pentru iniţierea de 
afaceri (ex.: credite bancare cu 
dobândă subvenţionată) pentru 
persoanele în vârstă de muncă 
emigrate revenite în ţară. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat   
 

migrare a creierelor. Măsura 
stimulează creşterea 
economică. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

71.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16, cu suma de 15.000 mii lei 
pentru scutirea, pe termen de un 
an, de la plata impozitului pe 
profit a tinerilor sub 30 de ani 
care înfiinţează întreprinderi cu 
cel puţin cinci locuri de muncă. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
reducerea şomajului în rândul 
tinerilor şi încurajarea 
antreprenoriatului, cu efecte 
pozitive asupra creşterii 
economice. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

72.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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48, 
Ministerul Economiei 

Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
48, cu suma de 7.100 mii lei 
pentru continuarea Programului 
Cecuri de inovare pentru IMM-
uri.  
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
susţine IMM-urile în vederea 
modernizării tehnologice şi 
creşterii gradului de inovare şi 
stimulează creşterea 
economică. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

73.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
16 „Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii” cu suma de 20.000 mii 
lei.  
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea susţinerii 
mediului privat şi îndeosebi a 
IMM-urilor, ca urmare a 
aportului semnificativ al 
acestora la crearea de locuri de 
muncă şi stimularea creşterii 
economice.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

74.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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48, 
Ministerul Economiei 

Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
48 „Finanţarea proiectelor de 
cercetare-dezvoltare şi inovare” 
cu suma de 78.000 mii lei. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

vedere necesitatea susţinerii 
mediului privat şi îndeosebi a 
IMM-urilor, ca urmare a 
aportului semnificativ al 
acestora la crearea de locuri de 
muncă şi stimularea creşterii 
economice. În plus, cercetarea, 
dezvoltarea şi inovarea este 
reprezintă motorul de creştere 
economică la momentul actual.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

75.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
49, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 
49 „Transferuri pentru finanţarea 
cercetării în domeniul economic” 
cu suma de  4.000 mii lei. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea susţinerii 
cercetării în domeniul economic 
pentru crearea de locuri de 
muncă şi stimularea creşterii 
economice.   
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

76.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70, 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Ministerul Economiei Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70 „Cheltuieli de 
capital” cu suma de 600.000 mii 
lei. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

vedere necesitatea susţinerii 
mediului privat şi îndeosebi a 
IMM-urilor, ca urmare a 
aportului semnificativ al 
acestora la crearea de locuri de 
muncă şi stimularea creşterii 
economice. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

77.  Anexa nr. 3/35/02 
Ministerul Economiei 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Economiei cu suma de 
92 mii lei. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Se solicită această sumă pentru 
proiectare – înfiinţare sistem 
distribuţie gaze naturale com. 
Podgoria, jud. Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

78.  Anexa nr. 3/35/02 
Ministerul Economiei 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Economiei cu suma de 

Se solicită această sumă pentru 
cofinanţare proiect Amenajare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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400 mii lei. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Târg Săptămânal, com. Odăile, 
jud. Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

79.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
 Capitolul 87.01, paragraful A, 
Grupa/Titlul 51, art. 2, Alineatul 
21 

Modificarea cuantumului alocat 
pentru „Transferuri de la bugetul 
de stat către bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism” de la 18.130 
mii lei la 94.780 mii lei. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL- Elena Udrea si 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Motivaţia: nevoia de finanţare 
pentru dezvoltarea turismului 
românesc prin finalizarea 
priectelor de investiţii deja 
începute. 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Economiei 
pentru „Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
In bugetul Ministerului 
Economiei pentru 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” este 
cuprinsa suma de 4.900 mii 
lei insuficienta pentru 
suplimentarea propusa,   
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Ministerului 
Economiei au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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80.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei 

Se propune alocarea sumei de 
1.000.000 mii lei pentru 
înfiinţarea şi funcţionarea 
Fondului Român pentru 
Infrastructură, ca fond public 
pentru investiţii de interes 
naţional, cu management privat 
şi listat la Bursa de Valori 
Bucureşti. 
 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Adreea Maria 
PAUL 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Efectele de antrenare în 
economia naţională pe care le 
va avea susţinerea unui 
program coerent de investiţii în 
infrastructură justifică efortul 
bugetar pentru înfiinţarea 
Fondului Român pentru 
Infrastructură 
 
Sursa de finanţare: veniturile 
bugetare suplimentare realizate 
prin aplicarea noilor măsuri de 
politică fiscală aplicate 
operatorilor economici din 
domeniul exploatării resurselor 
energetice şi minerale ale 
României. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat 
incalca prevederile Legii 
nr.500/2002 privind finantele 
publice potrivit carora 
veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au stabilite destinaţii 
distincte. 
 

81.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Economiei 
cu suma de 700 mii lei pentru 
înfiinţarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional pentru 
Competitivitate, ca entitate 
publică independentă. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Adreea Maria 
PAUL 
 

Mediul macroeconomic din 
România are nevoie urgentă de 
evaluarea permanentă a 
competitivităţii româneşti şi de 
elaborarea de recomandări de 
politică publică în scopul 
menţinerii şi creşterii cotelor de 
piaţă la nivelul pieţei interne, cât 
şi pentru stimularea permanentă 
a exporturilor româneşti. 
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

82.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Economiei 
cu suma de 10.000 mii lei pentru 
capitalizarea Fondul National 
de Garantare a Creditelor pentru 
Intreprinderi Mici si Mijlocii 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL Adreea Maria 
PAUL 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Capitalizarea  Fondului National 
de Garantare a Creditelor 
pentru Intreprinderi Mici si 
Mijlocii stimulează şi sprijină 
IMM-urile în realizarea unor 
planuri de afaceri.  
 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

83.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei Capitolul 87.01, 
paragraful A, Grupa/Titlul 51, 
art. 2, Alineatul 21 

Modificarea cuantumului alocat 
pentru „Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii în 

Motivaţia: nevoia de finanţare 
pentru dezvoltarea turismului 
românesc prin finalizarea 
priectelor de investiţii deja 
începute. 

In bugetul Ministerului 
Economiei pentru 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” este 
cuprinsa suma de 4.900 mii 
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turism” de la 18.130 mii lei la 
94.780 mii lei. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat PDL  Elena UDREA 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Economiei 
pentru „Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 

lei insuficienta pentru 
suplimentarea propusa 
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Ministerului 
Economiei au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

84.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 

Economiei 
 pentru 

Extindere reţea gaze naturale 
Cartier tineret Preajba, mun. 
Tg.Jiu, jud. Gorj –300 mii lei 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară a 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

85.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 

Economiei 
 pentru 

Extindere reţea gaze naturale 
str. Ana Ipătescu, mun. Tg.Jiu, 

jud. Gorj – 250 mii lei 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă bugetară a 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul Ministerului 
Economiei 
 

86.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 

Economiei 
 cu suma 

de 10110 mii lei pentru 
Centrala Fotovoltaică pentru 

Producerea Energiei Electrice 
din Conversia Energiei Solare, 

Localitatea Baia de Fier, 
judeţul Gorj. 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară a 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:-
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

87.  Anexa nr.3/35 - Ministerul 
Economiei 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 10.109,802 mii lei 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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 pentru centrala fotovoltaica 
pentru producerea energiei 

electrice din conversia energiei 
solare, localitatea Baia de Fier, 

judetul Gorj. 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Sena 
 

Guvernului Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

88.  Anexa 03/35 
Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 6450 mii lei 
pentru construirea unui Welcome 
Center Bucureşti A1, în judeţul 
Ilfov. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice. 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP Proiecte cu finanaţare 
din fonduri externe 
nerambursabile (FEN), 
postaderare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 

89.  Anexa 03/35 
Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 6450 mii lei 
pentru construirea unui Welcome 
Center Bucureşti A2, în judeţul 
Ilfov. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice.  
Sursa de finanţare: bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
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şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

MDRAP Proiecte cu finanaţare 
din fonduri externe 
nerambursabile (FEN), 
postaderare. 
 

principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 

90.  Anexa 03/35 
Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 600 mii lei 
pentru construirea unui Welcome 
Center Bucureşti – Aeroportul 
Otopeni, în judeţul Ilfov. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice.  
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP Proiecte cu finanaţare 
din fonduri externe 
nerambursabile (FEN), 
postaderare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

91.  Anexa 03/35 
Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 420 mii lei 
pentru realizarea unei parcări cu 
punct de informare turistică în 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
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cadrul Mănăstirii Cernica, judeţul 
Ilfov. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice.  
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP Proiecte cu finanaţare 
din fonduri externe 
nerambursabile (FEN), 
postaderare. 
 

mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

92.  Anexa 03/35 
Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 420 mii lei 
pentru realizarea unei parcări cu 
punct de informare turistică în 
cadrul Mănăstirii Pasarea, judeţul 
Ilfov. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice.  
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP Proiecte cu finanaţare 
din fonduri externe 
nerambursabile (FEN), 
postaderare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 



 
 
Nr. 

crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 57 -

 Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

93.  Anexa 03/35 
Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 420 mii lei 
pentru realizarea unei parcări cu 
punct de informare turistică în 
cadrul Mănăstirii Căldăruşani, 
judeţul Ilfov. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice.  
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP Proiecte cu finanaţare 
din fonduri externe 
nerambursabile (FEN), 
postaderare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
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operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

94.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 4.804.749 lei 
pentru reabilitare reţea de 

alimentare cu energie electrică 
în municipiul Lupeni – 

staţiunea turistică Straja, 
judeţul Hunedoara. 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Acest proiect este aprobat, 
contribuţia primăriei municipiului
Lupeni pentru acest proiect este 
de 306.575 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 5.111.324 lei.
Bugetul Ministerului Economiei 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli.  
 

95.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 697.078 lei 
pentru extinderea alimentării 

cu energie electrică în comuna 
Sîntămăria-Orlea, judeţul 

Hunedoara 
 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 
 

Proiectul implică extinderea 
reţelei de joasă tensiune în cinci 

zone ale comunei care se 
caracterizează prin dezvoltare 

rezidenţială şi potenţial 
economic deosebit, dar care 

este frânat de lipsa 
infrastructurii energetice. 

Sursa de finanţare : 
Bugetul Ministerului Economiei 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli.  
 



 
 
Nr. 

crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 59 -

 
96.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 
Alocarea sumei de 395.038,84 

lei pentru realizarea 
electrificării zonelor 

neelectrificate din satul Copaci, 
comuna Totesti, jud. 

Hunedoara prin programul 
Electrificarea 2007-2009. 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Aceste fonduri sunt necesare 
pentru alimentarea cu energie 
electrica a 13 gospodarii din 
satul Copaci si repopularea 

acestui sat. Dosarul cererii de 
finanţare a fost depus in luna 

Iunie 2009, la MIRA.  
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli.  
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

97.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 205.000 lei 
pentru extinderea reţelei 
electrice în satul Castau, 

comuna Beriu, judeţul 
Hunedoara. 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Lucrarea a fost executată în 
totalitate în cursul anului 2009, 
suma estimată nefiind plătită. 

Sursa de finanţare : 
Bugetul Ministerului Economiei 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli.  
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

98.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 1.731.769 
lei pentru reabilitarea şi 

modernizarea Centrului Vechi 

Proiectul este aprobat, 
contribuţia primăriei municipiului

Lupeni este de 612.231 lei, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
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al municipiului Lupeni, jud. 
Hunedoara. 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 
 

valoarea totală a proiectului 
fiind de 2.344.000 lei. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli.  
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

99.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 3.000.000 
lei pentru electrificarea satului 

URSICI comuna Bosorod, 
judeţul Hunedoara 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 
 

Realizarea acestui proiect de 
electrificare a satului Ursici ar 

favoriza stabilizarea locuitorilor 
in satele de munte si atragerea 

investitorilor. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

100.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 205.000 lei 
pentru extinderea reţelei 
electrice in satul Castau, 

comuna Beriu, judeţul 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 

Lucrarea a fost executată în 
totalitate în cursul anului 2009, 
suma estimată nefiind plătită. 

Sursa de finanţare: 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
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PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

 

întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

101.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 120.000 lei 
pentru modernizarea 

iluminatului public în comuna 
Beriu, judeţul Hunedoara 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Contract multianual, suma 
estimată fiind cea aferenta 

anului 2012. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

102.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 7.379.383 
lei pentru CET Paroseni 

Instalarea cazan de 270 t/h si 
a unui CAF de 100 Gcal/h, 

inclusiv amenajări in 
gospodăria de cărbune si 

lucrări de alimentare cu apa 
de adaos, Termoelectrica SA, 

Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 

Continuarea lucrărilor in 
vederea realizarea unui flux de 
benzi , continuarea lucrărilor in 
vederea finalizării acumulării 

hidrotehnice Baleia. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
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PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

 
103.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 
Alocarea sumei de 2.013.880 

lei pentru Suprainaltarea 
depozitului de zgura si cenuşa 

V. Caprisoara Transa II, 
Termoelectrica SA, Sucursala 

Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Asigurarea de spatii de 
depozitare a zgurii si cenuşii. 

Sursa de finanţare : 
Bugetul Ministerului Economiei 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

104.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 937.000 lei 
pentru Reabilitarea blocului nr. 
4 de 150 MW, Termoelectrica 
SA, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 
 

Proiectare,achiziţionare si 
montare privind reutilizarea prin 

pompare a condensatului 
rezultat de la boilerele de 

termoficare ale grupului nr. 4; 
proiectare, achiziţie si montare 
instalaţie filtre cu autocurăţire si 
instalaţie de caratire cu bile a 

condensatorului în timpul 
funcţionarii; alimentarea cu 

energie electrica a 
electropompelor de circulaţie 

apa răcire nr. 5 si 6 din secţiile 
5BA si 6 BA ale blocului nr. 4. 

Sursa de finanţare : 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
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Bugetul Ministerului Economiei 
 

105.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 199.585 lei 
pentru reabilitarea reţelelor de 

apa fierbinte si a punctelor 
termice din sistemul de 

termoficare al Văii Jiului, 
Termoelectrica SA, Sucursala 

Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Reducerea pierderilor datorate 
defecţiunilor apărute in sistemul 

de termoficare in oraşul 
Petroşani  

Sursa de finanţare : 
Bugetul Ministerului Economiei 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

106.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 70.083.051 
lei pentru Instalaţia pentru 

desulfurarea gazelor de ardere 
de la grupul nr. 4 de 150 MW 

si CAF de 103 Gcal/h, 
Termoelectrica SA Bucureşti, 

Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara 

 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  

Respectarea Directivei 
Europene 2001/80/EC, 

transpusa prin HG 541/2003, 
modificata si completata prin 

HG 322/2005 privind stabilirea 
unor masuri pentru limitarea 
emisiilor in aer ale anumitor 

poluanţi proveniţi din instalaţii 
mari de ardere. 

 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 



 
 
Nr. 

crt. 
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107.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 19.073.214 
lei pentru schimbarea 

tehnologiei de colectare, 
transport si depozitare a zgurii 
si cenuşii, Termoelectrica SA, 

Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Respectarea prevederilor 
Directivei Europene 31/1999, 
transpusa de HG 349/2005 

privind depozitarea deşeurilor. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 

108.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 7.621.209 
lei pentru Instalare centrala 
termica de pornire pentru 

grupul nr. 4 de 150 MW din 
S.E. Paroseni, Termoelectrica 
SA, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Asigurarea aburului auxiliar 
necesar pornirii grupului nr. 4. 

Sursa de finanţare : 
Bugetul Ministerului Economiei 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

109.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 120.200 lei 
pentru imobilizări necorporale, 

Necesare pentru respectarea 
drepturilor de autor cu privire la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, 

judeţul Hunedoara 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

soft-urile utilizate. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 

110.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 225.800 lei 
pentru studii de prefezabilitate 

si studii de fezabilitate 
Termoelectrica SA Bucureşti, 

Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara 

 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 
 

Necesare pentru supraînălţarea 
si închiderea depozitului nou de 
zgura si cenuşa (nr. 1) si pentru 
identificarea a noi capacităţi de 
depozitare si pentru racordarea 
la SEN a noului grup energetic. 

Sursa de finanţare : 
Bugetul Ministerului Economiei 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

111.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 1.500.000 
lei pentru dotări si utilaje 

independente, Termoelectrica 
SA Bucureşti, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, 

judeţul Hunedoara 
 

Asigurarea necesarului de 
dotări in vederea bunei 

desfăşurări a activităţilor de 
exploatare, mentenanţă din 

cadrul S.E. Paroşeni. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
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Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

 nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

112.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 60.000 lei 
pentru expertiza tehnica a 
depozitului Radoni, IJAK si 
FERES, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale 

Paroşeni, judeţul Hunedoara 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Necesara pentru demararea 
formelor privind depozitarea in 

fluid dens. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

113.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 30.000 lei 
pentru expertiza tehnica a 
depozitului nou de zgura si 

cenuşa (nr.1), Termoelectrica 
SA, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Necesara pentru demararea 
formelor privind depozitarea in 

fluid dens. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 



 
 
Nr. 

crt. 
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114.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 2.000.000 
lei pentru lucrări de reparaţie 

nivel 1-LN1 (lucrări de 
întreţinere), Termoelectrica SA 

Bucureşti, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, 

judeţul Hunedoara 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  

Necesare pentru menţinerea in 
stare de funcţionare a 

capacitaţilor de producţie din 
cadrul S.E. Paroseni. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

115.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru Lucrări de reparaţie nivel 

2-LN2 (lucrări reparaţii 
accidentale si neprogramate), 
Termoelectrica SA Bucureşti, 

Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Necesare pentru menţinerea in 
stare de funcţionare a 

capacităţilor de producţtie  
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

116.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 5.492.000 
lei pentru Lucrări de reparaţie 

nivel 3-LN3 (lucrări de reparaţii 
RC), Termoelectrica SA 

Bucureşti, Sucursala 

Necesare pentru menţinerea in 
stare de funcţionare a 

capacităţilor de producţie din 
cadrul S.E. Paroseni. 
Sursa de finanţare : 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
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Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

117.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 1.800.000 
lei pentru lucrări de reparaţie 

nivel 4-LN4 (lucrări de reparaţii 
RK), Termoelectrica SA 

Bucureşti, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, 

judeţul Hunedoara 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Necesare pentru menţinerea in 
stare de funcţionare a 

capacităţilor de producţie din 
cadrul S.E. Paroşeni. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

118.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 101.200 
lei pentru redarea in circuitul 
agricol a haldei de zgura si 

cenuşa FERES IJAK, 
Termoelectrica SA, Sucursala 

Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara 

 
Comisia pentru industrii si 

Necesare pentru respectarea 
cerinţelor impuse de legislaţia 

de mediu. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
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servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

119.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 60.000 lei 
pentru realizarea unei 

instalaţii proprii de termoficare 
a incintei S.E. Paroseni - 
Proiect Tehnic si Caiet de 

Sarcini, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale 

Paroşeni, judeţul Hunedoara 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Necesare pentru reducerea 
cheltuielilor făcute pentru 
asigurarea microclimatului 

corespunzător in incinta S.E. 
Paroseni. 

Sursa de finanţare : 
Bugetul Ministerului Economiei 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

120.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 20.000 
leipentru supraînălţarea si 

închiderea depozitului nou de 
zgura si cenuşa (nr.1) - 

Proiect Tehnic si Caiet de 
Sarcini, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale 

Paroşeni, judeţul Hunedoara 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
formelor privind depozitarea in 

fluid dens  
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
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PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

 

 

121.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 100.000 
lei pentru execuţie lucrări de 
închidere si redare in circuitul 

agricol si/sau silvic, sau 
lucrări de fixare a cenuşii 

zburătoare până la începerea 
lucrărilor de depozitare a zgurii si 
cenuşii sub forma de fluid dens 

pentru RADONIProiect 
Tehnic si Caiet de 

Sarcini, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale 

Paroşeni, judeţul Hunedoara 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 
 

Necesara pentru respectarea 
cerinţelor impuse de legislaţia 

de mediu. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

122.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 1.000.000 
lei pentru realizarea unui bloc 
energetic nou la SE Paroseni 

-Proiect Tehnic si Caiet de 
Sarcini, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale 

Paroşeni, judeţul Hunedoara 
 

Necesar pentru creşterea 
capacităţii de producţie la S.E. 

Paroseni. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
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Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

123.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 4.320.000 
lei pentru lucrări de închidere 

a depozitului de zgură şi 
cenuşă Valea Caprisoara în 

vederea trecerii pe slam dens, 
Termoelectrica SA, Sucursala 

Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Asigurarea de spatii de 
depozitare a zgurii si cenuşii 

până la trecerea pe slam dens 
si respectarea prevederilor 

Directivei Europene 31/1999, 
transpusa de HG 349/2005 

privind depozitarea deşeurilor. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

124.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 1.541.092 
lei pentru modernizare străzi 

Tudorăneşti, Golceşti, 
Răbăreasa,Municipiul Brad, 

judeţul Hunedoara 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  

Necesara pentru dezvoltarea 
comunităţii miniere. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
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 finanţeze lucrările respective  
 

125.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Modernizarea instalaţiilor de 
sortare claubare existente in 

scopul asigurării unui sort 
omogen cu dimensiuni de 0- 

40 mm. Modernizarea 
presupune: 

-Instalatie de sortare claubare 
E.M.Lonea 

- valoare: 968.000 lei 
- termen : 2012 

- Instalaţie de sortare claubare 
E.M.Livezeni 

- valoare: 1.155.000 lei 
- termen : 2012 

- Instalaţie de sortare claubare 
M.Vulcan 

- valoare: 900.000 lei 
- termen : 2012 

- Instalaţie de sortare claubare 
E.M.Lupeni 

- valoare: 968.000 lei 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Tehnologia consta în 
schimbarea metodelor actuale 

de sortare care realizează 
sortul 0-80 mm, cu procesarea 
cărbunelui brut prin tehnologia 
de clasare/sfărâmare adecvata 

obţinerii huilei sortate la 
granulaţia 0-40 mm, fapt ce va 

răspunde la noile cerinţe 
tehnologice ale 

termocentralelor. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

126.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 250.000 lei 
pentru alimentarea cu gaze 

Această sumă este necesară 
pentru efectuarea de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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naturale a oraşului Aninoasa, 
judeţul Hunedoara. 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

branşamente şi instalaţii 
individuale 

Sursa de finanţare : 
Bugetul Ministerului Economiei 

 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

127.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 100.000 lei 
pentru CTE Deva - extindere 
pe orizontală a depozitului de 
zgură şi cenuşă mal drept râu 

Mureş 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Conformare la cerinţele de 
mediu. 

Sursa de finanţare : 
Bugetul Ministerului Economiei 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

128.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 11.000.000 lei 
pentru CTE Deva – coletarea şi 

transportul în depozit a 
zgurii, cenuşii şi a produselor 

de desulfurare 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 

Conformare la cerinţele de 
mediu. 

Sursa de finanţare : 
Bugetul Ministerului Economiei 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
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şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

129.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 100.000.000 
lei pentru CTE Deva – instalaţii 

de desulfurare a gazelor de 
ardere aferente grupului nr.3. 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Conformare la cerinţele de 
mediu. 

Sursa de finanţare : 
Bugetul Ministerului Economiei 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

130.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 100.000 lei 
pentru CTE Deva – instalaţii de 

desulfurare a gazelor de 
ardere aferente grupului nr.4. 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Conformare la cerinţele de 
mediu. 

Sursa de finanţare : 
Bugetul Ministerului Economiei 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 



 
 
Nr. 

crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 75 -

131.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 44.000.000 lei 
pentru CTE Deva – lucrări de 
retehnologizare la grupul nr.4. 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Creşterea performanţelor 
grupului. 

Sursa de finanţare : 
Bugetul Ministerului Economiei 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

132.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 200.000 lei 
pentru CTE Deva – grup 

energetic in ciclul combinat în 
condensaţie, cu capacitatea de 
400 MW şi funcţionare pe gaze 

Naturale 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Refacerea capacităţii de 
producţie a societăţii. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

133.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 200.000 lei 
pentru CTE Deva – grup 

energetic in ciclul combinat în 
condensaţie, cu capacitatea de 
400 MW şi funcţionare pe gaze 

Naturale 

Refacerea capacităţii de 
producţie a societăţii. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
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Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

134.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 55.100.000 lei 
pentru CTE Deva – lucrări de 
reparaţii/reabilitare Grup nr.3. 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 
 

Lucrările de reparaţii/reabilitare 
cuprind: reabilitare electrofiltru, 

reparaţii cazane şi auxiliare 
cazan, reparaţii turbină şi 

auxiliare, reparaţii electrice, 
construcţii şi instalaţii 

 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

135.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 147.115.000 
lei pentru CTE Deva – lucrări 
de reparaţii/reabilitare Grup 

nr.4. 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 
 

Lucrările de reparaţii/reabilitare 
cuprind: reabilitare electrofiltru, 

reparaţii cazane şi auxiliare 
cazan, furnitură mori cu galeţi, 

reparaţii turbină şi auxiliare, 
reparaţii electrice, construcţii şi 

instalaţii. Readucerea 
instalaţiilor la parametrii optimi 

de funcţionare din punct de 
vedere tehnico-economic şi al 

legislaţiei de mediu 
Sursa de finanţare : 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
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Bugetul Ministerului Economiei 
 

 

136.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Retehnologizarea exploatărilor 
miniere cu posibilităţi de 

viabilizare. 
Retehnologizarea presupune: 

- achiziţia a 2 complexe 
mecanizate pentru E.M. 

Livezeni 
-valoare: 20 milioane euro 

-termen : 2012-2014 
Achiziţia a 3 combine de 

înaintare în cărbune pentru 
E.M. Livezeni 

-valoare: 3 milioane euro 
- termen : 2012-2013 

Achiziţia unui complex 
mecanizat uşor pentru 

exploatarea abatajelor frotale 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Realizarea proiectelor 
menţionate va conduce la 
creşterea productivităţii în 

abataje, în vederea menţinerii 
nivelului de producţie actual 
avînd în vedere scăderile de 

efective la nivel de C.N.H.-S.A.. 
Sursa de finanţare : 

Bugetul Ministerului Economiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

137.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

cu banc de cărbune subminat 
Achiziţia unui complex 
mecanizat uşor pentru 

exploatarea stratelor groase în 
felii orizontale la E.M. Lonea, 

Vulcan. 

Sursa de finanţare : 
Bugetul Ministerului Economiei 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
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-valoare: 3 milioane 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

138.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 3.733.369 
lei pentru înfiinţarea Mina 
Muzeu, judeţul Hunedoara 

 
Comisia pentru industrii si 

servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 
 

Această sumă este necesară 
pentru efectuarea lucrărilor 

rămase de executat. 
Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă bugetară  la 
dispoziţia 

Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

139.  Anexa 3/ 35 
Ministerul Economiei   

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 600 mii lei 
pentru  Centrul de Informate 
Turistica, loc. Dăeni, jud. Tulcea  
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat  PDL Gudu Vasile  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Camera deputaţilor şi Senat 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

140.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei Capitolul bugetar 
50.01, Articolul 02, Alin. 51 
Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitii in 
turism 

Se alocă suma de 250 000 lei – 
în bugetul Ministerului Economiei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţie ”Reabilitarea Curţii 
interioare a Cetăţii Făgăraşului 
din municipiul Făgăraş”. 
Alocarea se realizează către 
Primăria  Făgăraş. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi (Deputat Maria Grecea – 
PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 
 

Cetatea Făgăraşului este un 
obiectiv turistic de referinţă în 
zonă, iar reabilitarea curţii 
interioare este obligatorie în 
scopul optimizării circuitului 
turistic. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

141.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei Capitolul bugetar 
50.01, Articolul 02, Alin. 51 
Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitii in 
turism 

Se alocă suma de 3.500.000 lei – 
în bugetul……privind obiectivul 
“Reabilitare structură turistică – 
Cetatea Rupea”. Alocarea se va 
face către Primăria Rupea. 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi (Deputat Maria Grecea – PP 

Cetatea Rupea este unul dintre 
cele mai vechi vestigii 
arheologice de pe teritoriul 
României, iar reabilitarea 
obiectivului va permite 
includerea sa în circuitul turistic. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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 DD 
Senator Marius Coste – PP DD) 

 repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

142.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei 
Cap. 8101, Grupa/Titlu 40 – 
Titlul IV Subvenţii, Articol 16 – 
Program de conservare sau 
de închidere a minelor  
 

Se propune majorarea sumei 
alocate Programului de închidere 
a minelor prevăzută la Cap. 
8101, Grupa/Titlu 40 – Subvenţii, 
Articol 16 – Program de 
conservare sau de închidere a 
minelor, cu suma de 110201 mii 
lei pentru a atinge nivelul execuţ-
iei preliminare din anul 2012 în 
sumă nominală de 304272  mii 
lei, în creştere cu 36,22% faţă de 
proiectul de lege propus de 
Guvern. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Ovidiu Ioan Dumitru 
Grup Parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor 
 

Sectorul industriei miniere  
reprezintă un segment deosebit 
de important menit să susţină 
activ dezvoltarea economică. 
Continuarea procesului de 
restructurare a industriei miniere 
reprezintă un obiectiv strategic 
in reformarea industriei 
româneşti. Reducerea sumei 
alocate pentru Programul de 
conservare şi închidere a 
minelor nu va face decât să 
blocheze acest proces necesar 
pentru eficientizarea acestor 
activităţi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

143.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei 
Cap. 8001, Grupa/Titlu 55 – 
Titlul VII Alte transferuri, 

Se propune majorarea sumei 
alocate Sprijinirii înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 

Motorul dezoltării economice 
rămâne mediul de afaceri şi cu 
precădere sectorul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
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Articol 01, Alin. 16 – 
Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii 
 

mijlocii, prevăzută la Cap. 8001, 
Grupa/Titlu 55 – Titlul VII Alte 
transferuri, Articol 01, Alin. 16 – 
Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu suma de 880 mii lei 
pentru a atinge nivelul execuţiei 
preliminare din anul 2012 în 
sumă nominală de 70.850  mii 
lei, în creştere cu 1,24% faţă de 
proiectul de lege propus de 
Guvern. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Ovidiu Ioan Dumitru 
Grup Parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor 
 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. 
Făcând câteva referiri asupra 
acestui domeniu, o prioritate 
strategică ar trebui s-o 
reprezinte dezvoltarea 
sectorului IMM-urilor. Este 
demonstrat că Întreprinderile 
Mici şi Mijlocii reprezintă forţa 
progresului economic, ele 
insemnând o sursă de inovare 
şi creare de locuri de muncă. 
Pornind de la premise reală ca 
IMM-urile reprezintă coloana 
vertebrală in economia 
naţională şi europeană, statele 
europene trebuie să 
conştientizeze că acest sector 
nu trebuie lăsat pe marginea 
prapastiei. Din păcate mediul în 
care îşi desfaşoară activitatea 
întreprinderile mici şi mijlocii 
este împovarat de norme, 
reguli, taxe şi bariere 
administrative de natură să 
împiedice dezvoltarea firească a 
acestor actori extrem de 
importanţi. Atenţia şi eforturile 
Guvernului trebuie să se 

potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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concentreze în sensul 
imbunătăţirii cadrului în care 
acestea functionează.  

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului  
 

144.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei 
Cap. 8601, Grupa/Titlu 55 – 
Titlul VII Alte transferuri, 
Articol 01, Alin. 49 – 
Transferuri pentru finanţarea 
cercetării în domeniul 
economic 

Se propune majorarea sumei 
alocate finanţării cercetării în 
domeniul economic, prevăzută la 
Cap. 8601, Grupa/Titlu 55 – Titlul 
VII Alte transferuri, Articol 01, 
Alin. 49 – Transferuri pentru 
finanţarea cercetării în domeniul 
economic, cu suma de 900 mii lei 
pentru a atinge nivelul execuţiei 
preliminare din anul 2012 în 
sumă nominală de 66.900  mii 
lei, în creştere cu 1,35% faţă de 
proiectul de lege propus de 
Guvern. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Ovidiu Ioan Dumitru 
Grup Parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor 
 

Cercetarea dezvoltarea 
reprezintă motorul economiei 
bazate pe cunoaştere. Prin 
această majorare se asigură o 
investiţie, utilă şi necesară, pe 
termen mediu şi lung pentru 
societatea şi economia 
românească.  
 
Sursa de finanţare:  Anexa nr. 
3/35/02, Cap. 8701, Grupa/Titlu 
20 – Titlul II Bunuri şi servicii, 
Articol 30, Alin. 30 care se va 
modifica astfel: Alte cheltuieli cu 
bunuri şi servicii (-) 900 mii lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget  in Anexa nr.3/35/02, 
Cap.87.01, titlul 20 Bunuri si 
servicii  au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

145.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Economiei 
cu suma de 40.000 mii 

Finalizarea acestei investiţii este 
vitala pentru revigorarea 
activităţii economice si turistice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Capitolul 50.01 
Grupa 51 
Articol 02 
Alineat 21 
Titlul:   Transferuri de la bugetul 
de stat către bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii in  
turism 
 
 
 
 
 

lei pentru realizarea obiectivului: 
 „Dezvoltarea zonei turistice 
Borşa-pârtie olimpica Borşa, 
jud. Maramureş". 
 
H.G.426/2009 si H.G.120/2010 
se refera la ce va 
intereseaza.SCHI IN ROMANIA 
– STATIUNEA BORSA, judetul 
Maramures 
 

Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 

şi Deputat Nuţu FONTA 
Grupul parlamentar PPDD din 

Camera Deputaţilor 
 

a zonei Borşa – Vişeu. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
sau sumele defalcate din TVA  
 
 
 

avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

146.  Anexa 3/35/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 21 

Se suplimentează Bugetul 
Ministerului Economiei cu suma 
de 1.869 mii lei ce va fi 
prevăzută la Capitolul 5001 
Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de 
capital; alineat 21 Transferuri de 
la bugetul de la bugetul local 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism;  - sumă ce va 
fi transferată către bugetul local 
al municipiului Sighişoara cu 

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii agenţilor 
economici cu specific in 
activităţi turistice, în 
concordanţă cu voinţa autorităţii 
publice locale, discuţii care au 
relevat importanţa deschiderii 
şi funcţionării unui astfel de 
centru pentru promovarea cât 
mai eficientă a Sighişoarei ca 
valoare istorică, arhitectonică 
şi culturală pe plan naţional şi 
internaţional. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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destinaţia: „Crearea şi Dotarea 
unui Centru Naţional de 
Informare şi Promovare 
Turistică în Municipiul 
Sighişoara” 
 
Municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 
3/35/01   
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi deputat Sefer Cristian George; 
Grupul Parlamentar PP-DD  

Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
 
Crearea unui astfel de centru va 
crea plus valoare investiţiei prin 
facilitatea accesului operatorilor 
economici de turism la 
consumatorii atât din plan intern 
cât şi în special externi cu 
consecinţă a măririi 
profitabilităţii pe termen mediu şi 
lung.   
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea corespunzătoare 
a Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului (din 
Titlul V Fonduri de rezervă) 
 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a 
acestuia în vederea 
suplimentării bugetului 
autorităţilor publice locale, odată 
cu rectificările bugetare de la 
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sfârşit de an. 
 

147.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 
5.000 mii lei pentru obiectivul 
Dezvoltarea Domeniului 
Schiabil in Zona Turistica 
Parang. 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Lucrarile au inceput in anul 
2010 si au fost estimate la 
35.000 mii lei. In present mai 
sunt de executat lucrari de 
5.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

148.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 800  
mii lei pentru obiectivul 
Promovarea turistica a 
bisericilor medievale sec.XVI 
Municipiul Targoviste 
Jud.Dambovita 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Bisericile medievale din sec. 
XVI reprezinta un important 
punct de atractie turistica, dar 
insufficient valorificat. Este 
necesara o promovare turistica 
mai ampla. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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timpul exerciţiului bugetar. 
 

149.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 900  
mii lei pentru obiectivul 
Promovarea turistica a 
bisericilor de la sfarsit de veac 
XIX si inceput sec.XX 
Municipiul Targoviste 
Jud.Dambovita 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Bisericile din sec.IX-XX 
reprezinta un important punct 
de atractie turistica, dar 
insufficient valorificat. Este 
necesara o promovare turistica 
mai ampla. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

150.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 900  
mii lei pentru obiectivul 
Promovarea turistica a 
bisericilor medievale sec.XVII-
XVIII 
Municipiul Targoviste 
Jud.Dambovita 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Bisericile din sec.XVII-XVIII 
reprezinta un important punct 
de atractie turistica, dar 
insufficient valorificat. Este 
necesara o promovare turistica 
mai ampla. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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timpul exerciţiului bugetar. 
 

151.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 
1.000  mii lei pentru obiectivul 
Promovarea turistica a 
monumentului istoric de 
importanta nationala Curtea 
Domneasca 
Municipiul Targoviste 
Jud.Dambovita 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Ansamblul istoric-religios Curtea 
Domneasca reprezinta un 
important punct de atractie 
turistica, dar insufficient 
valorificat. Este necesara o 
promovare turistica mai ampla. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

152.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 950  
mii lei pentru obiectivul 
Promovarea turistica a 
mănăstirilor vechi din zona 
Târgoviste 
Municipiul Targoviste 
Jud.Dambovita 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Manastirile din zona Târgoviste 
reprezinta un important punct 
de atractie turistica, dar 
insufficient valorificat. Este 
necesara o promovare turistica 
mai ampla. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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timpul exerciţiului bugetar. 
 

153.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 375  
mii lei pentru obiectivul 
Infiintare centru de informare 
turistica in Com.Malul cu Flori 
pentru promovarea 
obiectivelor turistice din zona 
Malul cu Flori, Candesti si 
Botesti 
Loc.Malul cu Flori 
Jud.Dambovita 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Zona Malul cu 
Flori/Candesti/Botesti are un 
mare potential turistic 
insufficient promovata. Este 
necesara o promovare turistica 
mai ampla. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

154.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 15  
mii lei pentru obiectivul 
Infiintare centru de informare 
turistica 
Loc.Pietrari 
Jud.Dambovita 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Zona Pietrari are un mare 
potential turistic insufficient 
promovat. Este necesara o 
promovare turistica mai ampla. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

155.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 794  
mii lei pentru obiectivul 
Infiintare centru de informare 
turistica si dezvoltare a 
serviciilor turistice 
Loc. Potlogi 
Jud.Dambovita 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Zona Potlogi are un mare 
potential turistic insufficient 
promovat. Este necesara o 
promovare turistica mai ampla. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

156.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 900  
mii lei pentru obiectivul 
Infiintare centru de informare 
turistica si dezvoltare a 
serviciilor turistice 
Loc. Raul Alb 
Jud.Dambovita 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Zona Raul Alb are un mare 
potential turistic insufficient 
promovat. Este necesara o 
promovare turistica mai ampla. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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 neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

157.  Anexa 3/35/02 Anexa nr. 3/ 35 / 
02 
cap. …, art. … 
Ministerul Economiei 

Reabilitare zona industrială 
Zlatna pentru înfiinţarea unui 
parc industrial. 
Se propune alocarea sumei de 
11.167,18 mii lei. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Reabilitare zona industrială 
Zlatna, pentru înfiinţarea unui 
parc industrial. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei pe anul 
2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
 

158.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei Capitolul bugetar 
50.01, Articolul 02, Alin. 51 
Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de 
investitii in 
turism 

Se alocă suma de 3.500.000 lei – 
la Bugetul CJ Brasov privind 
obiectivul “Reabilitare structură 
turistică – Cetatea Rupea”. 
Alocarea se va face către 
Primăria Rupea. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi (Deputat Maria Grecea – PP 
DD 
Senator Marius Coste – PP DD) 

Cetatea Rupea este unul dintre 
cele mai vechi vestigii 
arheologice de pe teritoriul 
României, iar reabilitarea 
obiectivului va permite 
includerea sa în circuitul turistic. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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159.  Anexa 3/35 Ministerul 

Economiei Capitolul bugetar 
50.01, Articolul 02, Alin. 51 
Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de 
investitii in 
turism 

Se alocă suma de 250 000 lei – 
în bugetul Ministerului Economiei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţie ”Reabilitarea Curţii 
interioare a Cetăţii Făgăraşului 
din municipiul Făgăraş”. 
Alocarea se realizează către 
Primăria  Făgăraş. 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi (Deputat Maria Grecea – 
PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 
 

Cetatea Făgăraşului este un 
obiectiv turistic de referinţă în 
zonă, iar reabilitarea curţii 
interioare este obligatorie în 
scopul optimizării circuitului 
turistic. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

160.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei 
800155 TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
 
Cod Program 338 
Program national multianual  pe 
perioada 2002-2016 de 
infiintare si dezvoltare de 
incubatoare tehnologice si de 
afaceri 
 

Propunem majorarea sumei cu 
suma de 11.000 mii lei pentru 
obiectivul Parc industrial Euro 
Business Park II 
 
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 
Erdei D. István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator 
UDMR 

Fondurile vor fi utilizate pentru 
finanţarea lucrărilor de 
infrastructură de utilităţi la 
Parcul industrial. Demararea 
activităţii sale va duce la 
înfiinţarea de IMM-uri şi, implicit 
la crearea de noi locuri de 
muncă în zonă. 
 
 Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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161.  Anexa  3/35/02/cap 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
50.000 mii lei  extinderea 
Parcului Industrial Tetarom III  
 
Comisia pentru industrii si 
servicii a Camerei Deputaţiilor 
şi Senator UDMR László Attila 
Senator UDMR Alexandru 
Végh 
Deputat UDMR Erdei D. István 
 

in vederea creării de locuri de 
munca, prin atragerea de noi 
investitori  locuri de munca 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei  
la Anexa  3/35/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 cu 
suma de 50.000 mii lei 
 
Sursa de finantare:Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

162.  Anexa 3/35 Ministerul Economiei 
Capitolul bugetar 50.01, Articolul 
02, Alin. 51 Transferuri de la 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investitii in turism 

Se alocă suma de 250 000 lei – în 
bugetul Ministerului Economiei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţie ”Reabilitarea Curţii 
interioare a Cetăţii Făgăraşului din 
municipiul Făgăraş”. 
Alocarea se realizează către Primăria  
Făgăraş. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

Cetatea Făgăraşului este un 
obiectiv turistic de referinţă în 
zonă, iar reabilitarea curţii 
interioare este obligatorie în scopul 
optimizării circuitului turistic. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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163.  Anexa 3/35 Ministerul Economiei 

Capitolul bugetar 50.01, Articolul 
02, Alin. 51 Transferuri de la 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investitii in turism 
 

Se alocă suma de 3.500.000 lei – în 
bugetul……privind obiectivul 
“Reabilitare structură turistică – 
Cetatea Rupea”. Alocarea se va face 
către Primăria Rupea. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si 
 
(Deputat Maria Grecea – PP DD 
Senator Marius Coste – PP DD) 

Cetatea Rupea este unul dintre cele 
mai vechi vestigii arheologice de 
pe teritoriul României, iar 
reabilitarea obiectivului va permite 
includerea sa în circuitul turistic. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

164.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei 
Cap. 8101, Grupa/Titlu 40 – 
Titlul IV Subvenţii, Articol 16 – 
Program de conservare sau de 
închidere a minelor  
 

Se propune majorarea sumei alocate 
Programului de închidere a minelor 
prevăzută la Cap. 8101, Grupa/Titlu 
40 – Subvenţii, Articol 16 – 
Program de conservare sau de 
închidere a minelor, cu suma de 
110201 mii lei pentru a atinge 
nivelul execuţiei preliminare din 
anul 2012 în sumă nominală de 
304272  mii lei, în creştere cu 
36,22% faţă de proiectul de lege 
propus de Guvern. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 

Sectorul industriei miniere  
reprezintă un segment deosebit de 
important menit să susţină activ 
dezvoltarea economică. 
Continuarea procesului de 
restructurare a industriei miniere 
reprezintă un obiectiv strategic in 
reformarea industriei româneşti. 
Reducerea sumei alocate pentru 
Programul de conservare şi 
închidere a minelor nu va face 
decât să blocheze acest proces 
necesar pentru eficientizarea 
acestor activităţi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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si Ovidiu Ioan Dumitru 
Grup Parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor 
 

Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului  

 

165.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei 
Cap. 8001, Grupa/Titlu 55 – 
Titlul VII Alte transferuri, 
Articol 01, Alin. 16 – Sprijinirea 
înfiinţării de noi întreprinderi şi 
susţinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
 

Se propune majorarea sumei alocate 
Sprijinirii înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, 
prevăzută la Cap. 8001, Grupa/Titlu 
55 – Titlul VII Alte transferuri, 
Articol 01, Alin. 16 – Sprijinirea 
înfiinţării de noi întreprinderi şi 
susţinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
suma de 880 mii lei pentru a atinge 
nivelul execuţiei preliminare din 
anul 2012 în sumă nominală de 
70.850  mii lei, în creştere cu 1,24% 
faţă de proiectul de lege propus de 
Guvern. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Ovidiu Ioan Dumitru 
Grup Parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor 
 

Motorul dezoltării economice 
rămâne mediul de afaceri şi cu 
precădere sectorul Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii. Făcând câteva 
referiri asupra acestui domeniu, o 
prioritate strategică ar trebui s-o 
reprezinte dezvoltarea sectorului 
IMM-urilor. Este demonstrat că 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii 
reprezintă forţa progresului 
economic, ele insemnând o sursă 
de inovare şi creare de locuri de 
muncă. Pornind de la premise reală 
ca IMM-urile reprezintă coloana 
vertebrală in economia naţională şi 
europeană, statele europene trebuie 
să conştientizeze că acest sector nu 
trebuie lăsat pe marginea 
prapastiei. Din păcate mediul în 
care îşi desfaşoară activitatea 
întreprinderile mici şi mijlocii este 
împovarat de norme, reguli, taxe şi 
bariere administrative de natură să 
împiedice dezvoltarea firească a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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acestor actori extrem de importanţi. 
Atenţia şi eforturile Guvernului 
trebuie să se concentreze în sensul 
imbunătăţirii cadrului în care 
acestea functionează.  

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului  

166.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei 
Cap. 8601, Grupa/Titlu 55 – 
Titlul VII Alte transferuri, 
Articol 01, Alin. 49 – Transferuri 
pentru finanţarea cercetării în 
domeniul economic 

Se propune majorarea sumei alocate 
finanţării cercetării în domeniul 
economic, prevăzută la Cap. 8601, 
Grupa/Titlu 55 – Titlul VII Alte 
transferuri, Articol 01, Alin. 49 – 
Transferuri pentru finanţarea 
cercetării în domeniul economic, cu 
suma de 900 mii lei pentru a atinge 
nivelul execuţiei preliminare din 
anul 2012 în sumă nominală de 
66.900  mii lei, în creştere cu 1,35% 
faţă de proiectul de lege propus de 
Guvern. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Ovidiu Ioan Dumitru 
Grup Parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor

Cercetarea dezvoltarea reprezintă 
motorul economiei bazate pe 
cunoaştere. Prin această majorare 
se asigură o investiţie, utilă şi 
necesară, pe termen mediu şi lung 
pentru societatea şi economia 
românească.  
 
Sursa de finanţare:  Anexa nr. 
3/35/02, Cap. 8701, Grupa/Titlu 20 
– Titlul II Bunuri şi servicii, Articol 
30, Alin. 30 care se va modifica 
astfel: Alte cheltuieli cu bunuri şi 
servicii (-) 900 mii lei.\ 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget  in Anexa nr.3/35/02, 
Cap.87.01, titlul 20 Bunuri si 
servicii  au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

167.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei  
Capitolul 50.01 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Economiei cu suma de 
40.000 mii lei pentru realizarea 

Finalizarea acestei investiţii este 
vitala pentru revigorarea activităţii 
economice si turistice a zonei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Grupa 51 
Articol 02 Alineat 21 
Titlul:   Transferuri de la bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii 
in  
turism 
 

obiectivului: 
 „Dezvoltarea zonei turistice 
Borşa-pârtie olimpica Borşa, jud. 
Maramureş". 
 
H.G.426/2009 si H.G.120/2010 se 
refera la ce va intereseaza.SCHI IN 
ROMANIA – STATIUNEA 
BORSA, judetul Maramures 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si Deputat Nuţu 
FONTA 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Borşa – Vişeu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului sau sumele defalcate 
din TVA  

avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 
 

168.  Anexa 3/35/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 21 

Se suplimentează Bugetul 
Ministerului Economiei cu suma de 
1.869 mii lei ce va fi prevăzută la 
Capitolul 5001 Cheltuieli – Bugetul 
de stat; Grupa/Titlul 51 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice; Articolul 02 Transferuri de 
capital; alineat 21 Transferuri de la 
bugetul de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii 
în turism;  - sumă ce va fi transferată 
către bugetul local al municipiului 
Sighişoara cu destinaţia: „Crearea 
şi Dotarea unui Centru Naţional 
de Informare şi Promovare 
Turistică în Municipiul 

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu reprezentanţii 
agenţilor economici cu specific in 
activităţi turistice, în concordanţă 
cu voinţa autorităţii publice locale, 
discuţii care au relevat importanţa 
deschiderii şi funcţionării unui 
astfel de centru pentru 
promovarea cât mai eficientă a 
Sighişoarei ca valoare istorică, 
arhitectonică şi culturală pe plan 
naţional şi internaţional. 
Constrângerile bugetare la care este 
supus bugetul autorităţii locale fac 
imposibilă susţinerea din resurse 
proprii unui astfel de proiect 
investiţional. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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Sighişoara” 
Municipiul Sighişoara, jud. Mureş  
Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare corespunzătoare 
din Anexa 3/35/01   
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si deputat Sefer Cristian George; 
Grupul Parlamentar PP-DD  

Crearea unui astfel de centru va 
crea plus valoare investiţiei prin 
facilitatea accesului operatorilor 
economici de turism la 
consumatorii atât din plan intern 
cât şi în special externi cu 
consecinţă a măririi profitabilităţii 
pe termen mediu şi lung.   
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
Identificarea sursei de finanţare are 
la bază experienţa anilor anteriori 
care au dovedit invariabil 
rectificarea în minus a acestui 
indicator şi transferarea unei părţi 
semnificativa a acestuia în vederea 
suplimentării bugetului autorităţilor 
publice locale, odată cu rectificările 
bugetare de la sfârşit de an. 

169.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 5.000 
mii lei pentru obiectivul 
Dezvoltarea Domeniului Schiabil 
in Zona Turistica Parang. 
Municipiul Petrosani  
 Jud.Hunedoara 
Autori Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

Lucrarile au inceput in anul 2010 si 
au fost estimate la 35.000 mii lei. 
In present mai sunt de executat 
lucrari de 5.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

170.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 800  
mii lei pentru obiectivul 
Promovarea turistica a bisericilor 
medievale sec.XVI 
Municipiul Targoviste 
Jud.Dambovita 
 
Autori Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Bisericile medievale din sec. XVI 
reprezinta un important punct de 
atractie turistica, dar insufficient 
valorificat. Este necesara o 
promovare turistica mai ampla. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

171.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 900  
mii lei pentru obiectivul 
Promovarea turistica a bisericilor 
de la sfarsit de veac XIX si inceput 
sec.XX 
Municipiul Targoviste 
Jud.Dambovita 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Bisericile din sec.IX-XX reprezinta 
un important punct de atractie 
turistica, dar insufficient 
valorificat. Este necesara o 
promovare turistica mai ampla. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

172.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 900  
mii lei pentru obiectivul 
Promovarea turistica a bisericilor 
medievale sec.XVII-XVIII 
Municipiul Targoviste 
Jud.Dambovita 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Bisericile din sec.XVII-XVIII 
reprezinta un important punct de 
atractie turistica, dar insufficient 
valorificat. Este necesara o 
promovare turistica mai ampla. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

173.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 1.000  
mii lei pentru obiectivul 
Promovarea turistica a 
monumentului istoric de 
importanta nationala Curtea 
Domneasca 
Municipiul Targoviste 
Jud.Dambovita 
Autori 

Ansamblul istoric-religios Curtea 
Domneasca reprezinta un important 
punct de atractie turistica, dar 
insufficient valorificat. Este 
necesara o promovare turistica mai 
ampla. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

174.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 950  
mii lei pentru obiectivul 
Promovarea turistica a 
mănăstirilor vechi din zona 
Târgoviste 
Municipiul Targoviste 
Jud.Dambovita 
Autori Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Manastirile din zona Târgoviste 
reprezinta un important punct de 
atractie turistica, dar insufficient 
valorificat. Este necesara o 
promovare turistica mai ampla. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

175.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 375  
mii lei pentru obiectivul Infiintare 
centru de informare turistica in 
Com.Malul cu Flori pentru 
promovarea obiectivelor turistice 
din zona Malul cu Flori, Candesti 
si Botesti 
Loc.Malul cu Flori 
Jud.Dambovita 

Zona Malul cu 
Flori/Candesti/Botesti are un mare 
potential turistic insufficient 
promovata. Este necesara o 
promovare turistica mai ampla. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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Autori Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

176.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 15  mii 
lei pentru obiectivul Infiintare 
centru de informare turistica 
Loc.Pietrari 
Jud.Dambovita 
Autori Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Zona Pietrari are un mare potential 
turistic insufficient promovat. Este 
necesara o promovare turistica mai 
ampla. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

177.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 794  
mii lei pentru obiectivul Infiintare 
centru de informare turistica si 
dezvoltare a serviciilor turistice 
Loc. Potlogi 
Jud.Dambovita 
Autori Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Zona Potlogi are un mare potential 
turistic insufficient promovat. Este 
necesara o promovare turistica mai 
ampla. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

178.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 
art.2 
Ministerul Economiei 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Economiei cu suma de 900  
mii lei pentru obiectivul Infiintare 
centru de informare turistica si 
dezvoltare a serviciilor turistice 
Loc. Raul Alb 
Jud.Dambovita 
Autori Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Zona Raul Alb are un mare 
potential turistic insufficient 
promovat. Este necesara o 
promovare turistica mai ampla. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

179.  Legea Bugetului de Stat pe 2013,  
Anexa 3/35/01, 
Ministerul Economiei, Comertului 
si Mediului de Afaceri. 
Capitolul 5001, titlul 51, articolul 
30, alineatul 01 – 
Transferuri către instituţii publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri 
cu suma de 350.000,00 lei pentru 
S.C. MOLDOMIN S.A. Moldova 
Nouă din localitatea Moldova Nouă, 
judeţul Caraş-Severin. Banii sunt 
necesari pentru: luarea unor măsuri 
urgente pentru asigurarea sistemului 
de umectare a 80 hectare suprafaţă a 

Această problemă a societăţii S.C.  
MOLDOMIN S.A. Moldova Nouă 
a fost litigiu la nivel de stat între 
Iugoslavia şi România. Intre anii 
1986-1987 s-a  împădurit cu 
pământ de împrumut  o suprafaţă 
de cca 20-25 hectare cu arbuşti şi 
arbori forestieri, care la ora actuală 
funcţionează perfect  împiedicând 
astfel vântul să ridice în atmosferă 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
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Iazului  de decantare  Boşneag-
Extindere;  pentru a împiedica 
ridicarea pulberei de steril care din 
cauza intensificărilor de vânt Coşava 
specific zonei Banatului, ajunge 
uneori şi la 100km/h, creând un nor 
de particule nemaivăzându-se nimic 
in jur, afectând 20 de mii locuitori 
din localităţiile Moldova Nouă şi 
Veliko-Gradişte din Republica 
Serbia. 
Limitele de poluare, măsurate de la 
o distanţă de 40 metri de societate, 
înregistrau valori de 73 de ori mai 
mari decât maximele admise. 
Iniţiator: Deputat UNPR Ion 
Tabugan- Grup parlamentar PSD. 

particule de praf de steril. 
După anul 1990 au avut loc foarte 
multe întâlniri între reprezentantul 
statului Român şi statului Sârb din 
Ministerul aferent, ocazie cu care s-
au încheiat mai multe protocoale in 
vederea împăduririi acestor iazuri.  
Totodată Primăria si Consiliul 
Local Moldova Nouă au făcut 
demersurile necesare la Ministerul 
de resort, neprimind niciun 
răspuns. De asemenea in calitate de 
deputat am făcut o propunere de 
amendament in legislaţia 2012, dar 
nu a fost luată in considerare. 
De aceea vă rog insistent ca viata 
oamenilor din cele 2 ţări să intre în 
normal este necesară această sumă 
minimă de 350.000,00 lei pentru 
montarea unui   
sistem de umectare a prafului de 
steril. 
Sursă de finanţare- Bugetul de 
Stat. 

se specifica ordonatorul 
principal de credite repsectiv 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 

180.  Anexa3/35 
Ministerul Economiei 

Se aloca suma de 100 mii lei pentru 
finantarea proiectului privind 
asigurarea securitatii cibernetice prin 
instalarea de filtre - servere de tip I 
si de tip II- (servere ce pot gestiona 
traficul de e-mail si internet ) 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 

Acest proiect va permite 
identificarea si protejarea atacurilor 
malitioase si furturilor de date din 
sistemele informatice ale 
Ministerului Economiei 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
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si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 

finantarii investitiilor strategice nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

181.  Anexa 3/35/02 
Ministerul Economiei  
 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru modernizare infrastructura 
sat vacanta VARTOP-ARIE- 
SENI ,orasul NUCET,judet Bihor 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru modernizare 
infrastructura sat vacanta VARTOP-
ARIE- 
SENI ,orasul NUCET,judet Bihor 
Sursa de finantare, Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

182.  Anexa 3/35/02 
Ministerul Economiei  
 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru modernizare infrastructura 
BOGA-PADIS, judetul Bihor 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru modernizare 
infrastructura BOGA-PADIS, 
judetul Bihor 
Sursa de finantare, 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
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dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

183.  Anexa 3/35/02 
Ministerul Economiei  
 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru modernizare infrastructura 
STANA DE VALE, judetul Bihor 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru modernizare 
infrastructura 
STANA DE VALE,judetul Bihor 
Sursa de finantare, 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

184.  Anexa 3/35/02 
Ministerul Economiei  
 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru modernizare infrastructura  
VARATEC, judetulBihor 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru modernizare 
infrastructura  
VARATEC ,judetul Bihor 
Sursa de finantare, 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

185.  Anexa 3/35/02 
Ministerul Economiei  
 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru Modernizare infrastructura  
CAMP MOTI-VASCAU, judetul 
Bihor 

Necesar pentru modernizare 
infrastructura  
CAMP MOTI-VASCAU, judetul 
Bihor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
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Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Sursa de finantare, 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice 

în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

186.  Anexa 3/35/02 
Ministerul Economiei  
 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru modernizare infrastructura  
ROSIA, judetul Bihor 

Necesar pentru modernizare 
infrastructura  
ROSIA, judetul Bihor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 

187.  Anexa nr. 3/35/02 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 970 mii lei pentru 
construire panouri solare in comuna 
Zemes, judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Deputat PDL Vreme Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru cheltuieli 
de investitii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

188.  Legea bugetului de stat pe 2013 
Anexa 3/35 Ministerul  Economiei 
 

Alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
realizare unui sistem de transformare 
a energiei solare în energie electrică, 

Obiectivul general al proiectului 
este realizarea unei capacităţi de 
producere a energiei realizandu-se 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
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oraş Hârlău, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si 
Privatizare si DEPUTAT PSD 
ANGHEL STANCIU 
 

o economie substanţială la nivelul 
bugetului local. 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

189.  Anexa nr. 3/35 -   
Ministerul Economiei 

Obiectiv de investiţii: 
-Investiţii în staţiunea Straja Lupeni, 
jud. Hunedoara. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si 
deputat PSD 
Cornel-Cristian Resmeriţă 
Grup Parlamentar  PSD 

Motivare: 
Lucrările de investiţii privind 
dezvoltarea staţiunii au fost 
executate în proporţie de 80%. 
Suma propusă: 50.000.000 lei 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

190.  Anexa nr.3/35 –  
Ministerul Economiei 
 

Obiectiv de investiţii: 
 -Investiţii în staţiunea Pasul Vulcan 
, jud. Hunedoara. 

Motivare:  
Se doreşte unirea staţiunii Pasul 
Vulcan cu Straja Lupeni , ca o 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
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   Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si 
deputat PSD 
Cornel-Cristian Resmeriţă 
 Grup Parlamentar  PSD 
 
 

alternativă pentru crearea de noi 
locuri de muncă, zona fiind 
puternic afectată economic de 
închiderea unor unităţi miniere. 
Suma propusă: 20.000.000 lei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

191.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  
Dezvoltarea turismului de iarnă în 
Munţii Apuseni, comuna Băişoara, 
judeţul Cluj; 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
siAdrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat 

Comuna Băişoara trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. Obiectiv 
important pentru comunitatea 
locală. 
Sursa de finanțare: 
Bugetul Ministerului Economiei 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sumele de la bugetul de stat 
pentru finanţarea proiectelor de 
investiţii în turism se alocă, în 
limita fondurilor prevăzute anual 
cu această destinaţie, prin 
transferuri de la bugetul 
Ministerului Economiei către 
bugetele locale, pentru 
susţinerea financiară a 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, în completarea 
surselor proprii ale acestora, şi 
se defalcă prin ordin al 
ministrului economiei. - Sursa 
de finanţare nu poate fi avută 
în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 



 
 
Nr. 

crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 109 -

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 
 

192.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
5000 mii lei pentru reţea alimentare 
gaze, Comuna Glodeanu Sărat, Judeţ 
Buzău. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
siGrupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de 
investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate. 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

193.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
6182 mii lei pentru reţea de 
electrificare Sat Gura Siriului, 
Comuna Siriu, Judeţ Buzău. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
siGrupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de 
investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate. 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

194.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
50 mii lei, branşament retea electrică 

Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de 
investiţii şi implementare a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 



 
 
Nr. 

crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 110 -

Bază Sportivă – Model tip II, 
Comuna Cislău, Judeţ Buzău. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

proiectelor integrate. 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

195.  Anexa 3/35 Ministerul Economiei Se propune alocarea sumei de 
1.000.000 mii lei pentru înfiinţarea 
şi funcţionarea Fondului Român 
pentru Infrastructură, ca fond 
public pentru investiţii de interes 
naţional, cu management privat şi 
listat la Bursa de Valori Bucureşti. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Deputat PDL Adreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Efectele de antrenare în economia 
naţională pe care le va avea 
susţinerea unui program coerent de 
investiţii în infrastructură justifică 
efortul bugetar pentru înfiinţarea 
Fondului Român pentru 
Infrastructură 
Sursa de finanţare: veniturile 
bugetare suplimentare realizate prin 
aplicarea noilor măsuri de politică 
fiscală aplicate operatorilor 
economici din domeniul exploatării 
resurselor energetice şi minerale ale 
României. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
Se incalca prevederile Legii 
nr.500/2002 privind finantele 
publice potrivit carora 
veniturile nu pot fi alocate 
direct unei cheltuieli. 
 

196.  Anexa 3/35 Ministerul Economiei  Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
700 mii lei pentru înfiinţarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional 
pentru Competitivitate, ca entitate 
publică independentă. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 

Mediul macroeconomic din 
România are nevoie urgentă de 
evaluarea permanentă a 
competitivităţii româneşti şi de 
elaborarea de recomandări de 
politică publică în scopul 
menţinerii şi creşterii cotelor de 
piaţă la nivelul pieţei interne, cât şi 
pentru stimularea permanentă a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
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si Deputat PDL Adreea Maria 
PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

exporturilor româneşti. 
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

197.  Anexa 3/35 Ministerul Economiei Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
10.000 mii lei pentru capitalizarea 
Fondul National de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderi Mici 
si Mijlocii 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Deputat PDL Adreea Maria 
PAULGrupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Capitalizarea  Fondului National de 
Garantare a Creditelor pentru 
Intreprinderi Mici si Mijlocii 
stimulează şi sprijină IMM-urile în 
realizarea unor planuri de afaceri.  
Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli.  
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
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198.  Anexa 3/35 Ministerul Economiei 
Capitolul 87.01, paragraful A, 
Grupa/Titlul 51, art. 2, Alineatul 21 

Modificarea cuantumului alocat 
pentru „Transferuri de la bugetul 
de stat către bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism” de la 18.130 
mii lei la 94.780 mii lei. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Deputat PDL  Elena UDREA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivaţia: nevoia de finanţare 
pentru dezvoltarea turismului 
românesc prin finalizarea priectelor 
de investiţii deja începute. 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Economiei 
pentru „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
In bugetul Ministerului 
Economiei pentru 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” este 
cuprinsa suma de 4.900 mii 
lei insuficienta pentru alocare 
suplimentara Sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Economiei au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

199.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 4.804.749 lei pentru 
reabilitare reţea de alimentare cu 
energie electrică în municipiul 
Lupeni –staţiunea turistică Straja, 
judeţul Hunedoara. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Acest proiect este aprobat, 
contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni pentru acest proiect este de 
306.575 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 5.111.324 lei. 
Bugetul Ministerului Economiei  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

200.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 697.078 lei 
pentru extinderea alimentării cu 

Proiectul implică extinderea reţelei 
de joasă tensiune în cinci zone ale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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energie electrică în comuna 
Sîntămăria-Orlea, judeţul Hunedoara 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

comunei care se caracterizează prin 
dezvoltare rezidenţială şi potenţial 
economic deosebit, dar care este 
frânat de lipsa infrastructurii 
energetice.  
Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

201.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 395.038,84 lei 
pentru realizarea electrificării 
zonelor neelectrificate din satul 
Copaci, comuna Totesti, jud. 
Hunedoara prin programul 
Electrificarea 2007-2009. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Aceste fonduri sunt necesare pentru 
alimentarea cu energie electrica a 
13 gospodarii din satul Copaci si 
repopularea acestui sat. Dosarul 
cererii de finanţare a fost depus in 
luna Iunie 2009, la MIRA.  
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

202.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 205.000 lei 
pentru extinderea reţelei electrice în 
satul Castau, comuna Beriu, judeţul 
Hunedoara. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 

Lucrarea a fost executată în 
totalitate în cursul anului 2009, 
suma estimată nefiind plătită. 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
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si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

203.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 1.731.769 lei 
pentru reabilitarea şi modernizarea 
Centrului Vechi al municipiului 
Lupeni, jud. Hunedoara. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Proiectul este aprobat, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 612.231 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 2.344.000 lei. 
Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

204.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 3.000.000  lei 
pentru electrificarea satului URSICI 
comuna Bosorod, judeţul Hunedoara 
  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Realizarea acestui proiect de 
electrificare a satului Ursici ar 
favoriza stabilizarea locuitorilor in 
satele de munte si atragerea 
investitorilor. 
Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
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articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

205.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 205.000 lei 
pentru extinderea reţelei electrice in 
satul Castau, comuna Beriu, judeţul 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Lucrarea a fost executată în 
totalitate în cursul anului 2009, 
suma estimată nefiind plătită. Sursa 
de finanţare: 
Sursa de finanţare :  Bugetul 
Ministerului Economiei  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

206.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 120.000 lei 
pentru modernizarea iluminatului 
public în comuna Beriu, judeţul 
Hunedoara 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Contract multianual, suma estimată 
fiind cea aferenta anului 2012. 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
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207.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 7.379.383 lei 
pentru CET Paroseni Instalarea 
cazan de 270 t/h si a unui CAF de 
100 Gcal/h, inclusiv amenajări in 
gospodăria de cărbune si lucrări de 
alimentare cu apa de adaos, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Continuarea lucrărilor in vederea 
realizarea unui flux de benzi , 
continuarea lucrărilor in vederea 
finalizării acumulării hidrotehnice 
Baleia. 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

208.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 2.013.880 lei 
pentru Suprainaltarea depozitului de 
zgura si cenuşa V. Caprisoara 
Transa II, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Asigurarea de spatii de depozitare a 
zgurii si cenuşii. 
Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

209.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 937.000 lei 
pentru Reabilitarea blocului nr. 4 de 
150 MW, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 

Proiectare,achiziţionare si montare 
privind reutilizarea prin pompare a 
condensatului rezultat de la 
boilerele de termoficare ale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
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judeţul Hunedoara. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

grupului nr. 4; proiectare, achiziţie 
si montare instalaţie filtre cu 
autocurăţire si instalaţie de caratire 
cu bile a condensatorului în timpul 
funcţionarii; alimentarea cu energie 
electrica a electropompelor de 
circulaţie apa răcire nr. 5 si 6 din 
secţiile 5BA si 6 BA ale blocului 
nr. 4. 
Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

210.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 199.585 lei 
pentru reabilitarea reţelelor de apa 
fierbinte si a punctelor termice din 
sistemul de termoficare al Văii 
Jiului, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Reducerea pierderilor datorate 
defecţiunilor apărute in sistemul de 
termoficare in oraşul Petroşani  
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

211.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 70.083.051 lei 
pentru Instalaţia pentru desulfurarea 
gazelor de ardere de la grupul nr. 4 
de 150 MW si CAF de 103 Gcal/h, 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara 

Respectarea Directivei Europene 
2001/80/EC, transpusa prin HG 
541/2003, modificata si completata 
prin HG 322/2005 privind 
stabilirea unor masuri pentru 
limitarea emisiilor in aer ale 
anumitor poluanţi proveniţi din 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
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Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

instalaţii mari de ardere. 
Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

212.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 19.073.214 lei 
pentru schimbarea tehnologiei de 
colectare, transport si depozitare a 
zgurii si cenuşii, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Respectarea prevederilor Directivei 
Europene 31/1999, transpusa de 
HG 349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor. Sursa de finanţare 
:Bugetul Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

213.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 7.621.209 lei 
pentru Instalare centrala termica de 
pornire pentru grupul nr. 4 de 150 
MW din S.E. Paroseni, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Asigurarea aburului auxiliar 
necesar pornirii grupului nr. 4 
 Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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să se finanţeze lucrările 
respective  
 

214.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 120.200 lei 
pentru imobilizări necorporale, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
HunedoaraAutori: Comisia pentru 
politica Economica, Reforma si 
Privatizare si  
Grup Parlamentare PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

Necesare pentru respectarea 
drepturilor de autor cu privire la 
soft-urile utilizate.  
Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

215.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 225.800 lei 
pentru studii de prefezabilitate si 
studii de fezabilitate Termoelectrica 
SA Bucureşti, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Necesare pentru supraînălţarea si 
închiderea depozitului nou de zgura 
si cenuşa (nr. 1) si pentru 
identificarea a noi capacităţi de 
depozitare si pentru racordarea la 
SEN a noului grup energetic. 
Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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216.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 1.500.000 lei 
pentru dotări si utilaje independente, 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Asigurarea necesarului de dotări in 
vederea bunei desfăşurări a 
activităţilor de exploatare, 
mentenanţă din cadrul S.E. 
Paroşeni. 
Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

217.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 60.000 lei pentru 
expertiza tehnica a depozitului 
Radoni, IJAK si FERES, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Necesara pentru demararea 
formelor privind depozitarea in 
fluid dens. 
Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

218.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 30.000 lei pentru 
expertiza tehnica a depozitului nou 
de zgura sicenuşa (nr.1), 
Termoelectrica SA, Sucursala 

Necesara pentru demararea 
formelor privind depozitarea in 
fluid dens. 
Sursa de finanţare :Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
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Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ministerului Economiei  
 

stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

219.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru lucrări de reparaţie nivel 1-
LN1 (lucrări de întreţinere), 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Necesare pentru menţinerea in stare 
de funcţionare a capacitaţilor de 
producţie din cadrul S.E. Paroseni. 
 Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

220.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru Lucrări de reparaţie nivel 2-
LN2 (lucrări reparaţii accidentale si 
neprogramate), Termoelectrica SA 
Bucureşti, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 

Necesare pentru menţinerea in stare 
de funcţionare a capacităţilor de 
producţtie  
Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
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si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

221.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 5.492.000 lei 
pentru Lucrări de reparaţie nivel 3-
LN3 (lucrări de reparaţii RC), 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Necesare pentru menţinerea in stare 
de funcţionare a capacităţilor de 
producţie din cadrul S.E. Paroseni.  
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

222.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 1.800.000 lei 
pentru lucrări de reparaţie nivel 4-
LN4 (lucrări de reparaţii RK), 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Necesare pentru menţinerea in stare 
de funcţionare a capacităţilor de 
producţie din cadrul S.E. Paroşeni. 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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respective  
 

223.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 101.200 lei 
pentru redarea in circuitul agricol a 
haldei de zgura si cenuşa FERES 
IJAK, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Necesare pentru respectarea 
cerinţelor impuse de legislaţia de 
mediu. 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

224.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 60.000 lei pentru 
realizarea unei instalaţii proprii de 
termoficare a incintei S.E. Paroseni - 
Proiect Tehnic si Caiet de Sarcini, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Necesare pentru reducerea 
cheltuielilor făcute pentru 
asigurarea microclimatului 
corespunzător in incinta S.E. 
Paroseni. 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

225.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 20.000 leipentru 
supraînălţarea si închiderea 

Alocarea sumei de 20.000 lei 
formelor privind depozitarea in 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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depozitului nou de zgura si cenuşa 
(nr.1) - Proiect Tehnic si Caiet de 
Sarcini, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

fluid dens   
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

226.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 100.000 lei 
pentru execuţie lucrări de închidere 
si redare in circuitul agricol si/sau 
silvic, sau lucrări de fixare a cenuşii 
zburătoare până la începerea 
lucrărilor de depozitare a zgurii si 
cenuşii sub forma de fluid dens 
pentru RADONIProiect Tehnic si 
Caiet de Sarcini, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Necesara pentru respectarea 
cerinţelor impuse de legislaţia de 
mediu. 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

227.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
pentru realizarea unui bloc energetic 
nou la SE Paroseni -Proiect Tehnic 
si Caiet de Sarcini, Termoelectrica 
SA, Sucursala Electrocentrale 

Necesar pentru creşterea capacităţii 
de producţie la S.E. Paroseni. 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
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Paroşeni, judeţul Hunedoara   
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
siGrupurile PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

228.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 4.320.000 lei 
pentru lucrări de închidere a 
depozitului de zgură şi cenuşă Valea 
Caprisoara în vederea trecerii pe 
slam dens, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Asigurarea de spatii de depozitare a 
zgurii si cenuşii până la trecerea pe 
slam dens si respectarea 
prevederilor Directivei Europene 
31/1999, transpusa de HG 
349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor. 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

229.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 1.541.092 lei 
pentru modernizare străzi 
Tudorăneşti, Golceşti, 
Răbăreasa,Municipiul Brad, 
judeţul Hunedoara 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Necesara pentru dezvoltarea 
comunităţii miniere.  
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
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capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

230.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Modernizarea instalaţiilor de sortare 
claubare existente in scopul 
asigurării unui sort omogen cu 
dimensiuni de 0- 40 mm. 
Modernizarea presupune:  
-Instalatie de sortare claubare 
E.M.Lonea 
- valoare: 968.000 lei - termen : 
2012 
- Instalaţie de sortare claubare 
E.M.Livezeni 
- valoare: 1.155.000 lei - termen : 
2012 
- Instalaţie de sortare claubare 
M.Vulcan 
- valoare: 900.000 lei - termen : 
2012 
- Instalaţie de sortare claubare 
E.M.Lupeni 
- valoare: 968.000 lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Tehnologia consta în schimbarea 
metodelor actuale de sortare care 
realizează sortul 0-80 mm, cu 
procesarea cărbunelui brut prin 
tehnologia de clasare/sfărâmare 
adecvata obţinerii huilei sortate la 
granulaţia 0-40 mm, fapt ce va 
răspunde la noile cerinţe 
tehnologice ale termocentralelor. 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

231.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 250.000 lei 
pentru alimentarea cu gaze naturale 
a oraşului Aninoasa, judeţul 

Această sumă este necesară pentru 
efectuarea de branşamente şi 
instalaţii individuale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
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Hunedoara. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

232.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 100.000 lei pentru 
CTE Deva - extindere pe orizontală 
a depozitului de zgură şi cenuşă mal 
drept râu Mureş 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Conformare la cerinţele de mediu.  
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

233.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 11.000.000 lei 
pentru CTE Deva – coletarea şi 
transportul în depozit a zgurii, 
cenuşii şi a produselor 
de desulfurare 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 

Conformare la cerinţele de mediu. 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
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si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

234.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 100.000.000 lei 
pentru CTE Deva – instalaţii de 
desulfurare a gazelor de ardere 
aferente grupului nr.3. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Conformare la cerinţele de mediu. 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

235.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 100.000 lei pentru 
CTE Deva – instalaţii de desulfurare 
a gazelor de ardere aferente grupului 
nr.4. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Conformare la cerinţele de 
mediu. 
Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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să se finanţeze lucrările 
respective  
 

236.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 44.000.000 lei 
pentru CTE Deva – lucrări de 
retehnologizare la grupul nr.4. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Creşterea performanţelor grupului. 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

237.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 200.000 lei pentru 
CTE Deva – grup energetic in ciclul 
combinat în condensaţie, cu 
capacitatea de 400 MW şi 
funcţionare pe gaze Naturale 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Refacerea capacităţii de producţie a 
societăţii.  
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
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238.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 200.000 lei pentru 
CTE Deva – grup energetic in ciclul 
combinat în condensaţie, cu 
capacitatea de 400 MW şi 
funcţionare pe gaze Naturale 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Refacerea capacităţii de producţie a 
societăţii.  
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

239.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 55.100.000 lei 
pentru CTE Deva – lucrări de 
reparaţii/reabilitare Grup nr.3. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Lucrările de reparaţii/reabilitare 
cuprind: reabilitare electrofiltru, 
reparaţii cazane şi auxiliare cazan, 
reparaţii turbină şi auxiliare, 
reparaţii electrice, construcţii şi 
instalaţii 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
 
 

240.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 147.115.000 lei 
pentru CTE Deva – lucrări de 
reparaţii/reabilitare Grup nr.4. 
 

Lucrările de reparaţii/reabilitare 
cuprind: reabilitare electrofiltru, 
reparaţii cazane şi auxiliare cazan, 
furnitură mori cu galeţi, reparaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
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Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

turbină şi auxiliare, reparaţii 
electrice, construcţii şi instalaţii. 
Readucerea instalaţiilor la 
parametrii optimi de funcţionare 
din punct de vedere tehnico-
economic şi al legislaţiei de mediu 
Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

241.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Retehnologizarea exploatărilor 
miniere cu posibilităţi de viabilizare. 
Retehnologizarea presupune: 
- achiziţia a 2 complexe mecanizate 
pentru E.M. 
Livezeni 
-valoare: 20 milioane euro 
-termen : 2012-2014 
Achiziţia a 3 combine de înaintare în 
cărbune pentru E.M. Livezeni 
-valoare: 3 milioane euro 
- termen : 2012-2013 
Achiziţia unui complex mecanizat 
uşor pentru exploatarea abatajelor 
frotale cu banc de cărbune subminat 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Realizarea proiectelor menţionate 
va conduce la creşterea 
productivităţii în abataje, în 
vederea menţinerii nivelului de 
producţie actual avînd în vedere 
scăderile de efective la nivel de 
C.N.H.-S.A.. 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

242.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Achiziţia unui complex mecanizat 
uşor pentru exploatarea stratelor 
groase în felii orizontale la E.M. 

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
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Lonea, Vulcan. 
-valoare: 3 milioane 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
- Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât nu 
se specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

243.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 3.733.369 lei 
pentru înfiinţarea Mina Muzeu, 
judeţul Hunedoara 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Această sumă este necesară pentru 
efectuarea lucrărilor rămase de 
executat. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară  la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
 

244.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
180 mii lei pentru obiectivul 
„Extindere reţea electrică de joasă 
tensiune în zonele „Primărie” şi 
„Luncă”, satul Cosîmbeşti” comuna 
Cosîmbeşti, jud. Ialomiţa. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru ameliorarea condiţiilor de 
viaţă şi creşterea nivelului de trai al 
populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei şi fonduri 
externe nerambursabile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. - Sursa de finanţare 
nu poate fi avută în vedere 
întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
Fondurile aferente 
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instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

245.  Anexa 03/35 
Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 6450 mii lei pentru 
construirea unui Welcome Center 
Bucureşti A1, în judeţul Ilfov. 
 Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice. 
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP Proiecte cu finanaţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN), postaderare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
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operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

246.  Anexa 03/35 
Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 6450 mii lei pentru 
construirea unui Welcome Center 
Bucureşti A2, în judeţul Ilfov. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice.  
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP Proiecte cu finanaţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN), postaderare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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247.  Anexa 03/35 
Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 600 mii lei pentru 
construirea unui Welcome Center 
Bucureşti – Aeroportul Otopeni, în 
judeţul Ilfov. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice.  
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP Proiecte cu finanaţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN), postaderare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

248.  Anexa 03/35 
Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în cadrul 
Mănăstirii Cernica, judeţul Ilfov. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice.  
Sursa de finanţare: bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
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si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

MDRAP Proiecte cu finanaţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN), postaderare. 

principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

249.  Anexa 03/35 
Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în cadrul 
Mănăstirii Pasarea, judeţul Ilfov. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice.  
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP Proiecte cu finanaţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN), postaderare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
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prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

250.  Anexa 03/35 
Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în cadrul 
Mănăstirii Căldăruşani, judeţul 
Ilfov. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice.  
Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP Proiecte cu finanaţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN), postaderare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 



 
 
Nr. 

crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 138 -

modificările şi completările 
ulterioare. 
 

251.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 29.019 mii lei pentru partie 
olimpica si telegondola Borsa, jud. 
Maramures. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
siGrupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuarea investitiei. Orasul 
Borsa a fost un oras minier, singura 
sansa pentru redresarea economica 
a acestuia o reprezinta dezvoltarea 
turismului in zona. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

252.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 6450 mii lei pentru 
construire Welcome Center 
Maramureş DN18 - Pasul Prislop, 
judeţul Maramureş. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
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Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
siGrupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

dezvoltarea economică a zonei 
turistice  
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile. 

în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

253.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 1397 mii lei pentru 
construirea unei piste de cicloturism 
între localităţile Sighet-Vadu Iezei-
Bârsana- Botiza, judeţul Maramureş. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
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instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

254.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 11 mii lei pentru 
realizarea identităţii vizuale a Brand-
ului Maramureş, judeţul Maramureş. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
siGrupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice  
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
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Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

255.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 645 mii lei pentru 
dezvoltarea potenţialului turistic în 
zona Bistra-Valea Vişeului-Rahov 
(parteneriat RO-UKR), Judeţul 
Maramureş. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
siGrupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice  
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

256.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Obiective de investitii in turism localitatea Borşa, judeţul 
Maramureş. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
siGrupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

turistice a regiunii. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile. 

Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

257.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Sighetul Marmaţiei, 
judeţul Maramureş. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
siGrupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
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sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

258.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Bârsana, judeţul Maramureş. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
siGrupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
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prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

259.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Vadu Izei, judeţul Maramures. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
siGrupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect reprezintă o 
prioritate datorită importanţei turistice 
a zonei unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică a zonei 
turistice. 
Sursa de finanţare: Bugetul MDRAP – 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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260.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Săpânţa, judeţul Maramureş. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
siGrupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
Fondurile aferente 
instrumentelor structurale se 
alocă şi se derulează în baza 
prevederilor regulamentelor 
comunitare, precum şi a 
prevederilor Cadrului 
strategic naţional de referinţă 
şi ale programelor 
operaţionale, aprobate de 
Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

261.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei, 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Comertului 
şi Mediului de Afaceri cu suma de 
4200 mii lei pentru introducere reţea 
alimentare cu gaz metan în comuna 

Pentru introducere reţea alimentare 
cu gaz metan în comuna Râfov, 
Judeţul Prahova. 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere intrucat deficitul 
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Râfov, 
Judeţul Prahova 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si  Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

bugetar este stabilit cu FMI si 
Comisia Europeana 
Nu exista temei legal pentru 
finantare acestor cheltuieli 
din bugetul Ministerului 
Economiei 
Totodata, sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
intrucat deficitul bugetar este 
stabilit impreuna cu institutiile 
finantatoare respectiv FMI si 
Comisia Europeana in 
conformitate cu Tratatul 
privind stabilitatea 
coordonarea si guvernanta in 
cadrul uniunii economice si 
monetare semnat de 
Romania la 2 martie 2012. 
 

262.  Anexa 3/ 35 
Ministerul Economiei   

   Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 600 mii lei 
pentru  Centrul de Informate 
Turistica, loc. Dăeni, jud. Tulcea  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Deputat  PDL Gudu Vasile  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

263.  Anexa 3/35/02 
Ministerul Economiei  
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Ghidul turistului ”Casa 
Dobrogeana”, Comuna Mahmudia, 
Judet:Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv nou de investitie depus la 
Ministerul Economiei suma 
reprezentand partea de cofinantare 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

264.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea Bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
300 mii lei pentru extinderea reţelei 
de curent electric în comuna 
Fântânele, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
siDeputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
50% a cheltuielilor cu bunuri şi 
servici ale ordonatorilor de credite 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul 
bunuri si servicii au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

265.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
500 mii lei pentru sistemul de 
energie electrică în comuna 

Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
50% a cheltuielilor cu bunuri şi 
servici ale ordonatorilor de credite 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
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Andrieşeni, judeţul Iaşi 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
siDeputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 

în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul 
bunuri si servicii au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

266.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
300 mii lei pentru extinderea reţelei 
de curent electric în comuna 
Fântânele, judeţul Iaşi. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
siDeputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
50% a cheltuielilor cu bunuri şi 
servici ale ordonatorilor de credite 
pentru anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã 
în vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite la titlul 
bunuri si servicii au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2013. 
 

267.  Anexa nr.3/35/02 
Ministerul Economiei 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Economiei, cu suma de 4903 mii 
lei pentru alimentare cu energie 
electrica zona Podei - Izvorul 
Alb, oraş Dărmăneşti, judeţul 
Bacău. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL  

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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din Camera Deputatilor si Senat de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

268.  Anexa nr.3/35/02 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
577 mii lei pentru extindere retea 
alimentare cu energie electrica în 
localitatea Tg. Trotuş, judeţul 
Bacău. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

269.  Legea Bugetului de stat pe anul 
2013,  
Anexa nr. 3/35  
Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei pentru 
sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării 
IMM cu 3,1 mil. lei pentru 
continuarea Programului pentru 
tinerii debutanţi în afaceri.  
Pentru anul 2013 se propune un 
buget de 34,1 mil. lei alocat 
Programului, în creştere cu 10% faţă 

Modernizarea şi dezvoltarea 
economică a României şi 
recuperarea decalajului de standard 
de viaţă faţă de restul ţărilor din UE 
presupune  aplicarea de măsuri care 
să stimuleze creşterea economică şi 
să creeze noi locuri de muncă. 
Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării 
IMM-urilor conduce nu numai la 
stimularea creşterii economice şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifica sursa de 
finanţare, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective . 
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de cel din anul 2012.    
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

crearea de locuri de muncă, ci şi la 
creşterea veniturilor bugetare pe 
termen mediu şi lung.  
Programul pentru tinerii debutanţi 
în afaceri contribuie la inserţia 
tinerilor pe piaţa muncii, reduce 
rata şomajului în rândul tinerilor, 
creează locuri de muncă. În anul 
2011, cele 1100 de proiecte 
eligibile au presupus crearea a cel 
puţin 2200 de locuri de muncă. 

270.  Legea Bugetului de stat pe anul 
2013,  
Anexa nr. 3/35  
Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei pentru 
sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării 
IMM cu 1 mil. lei pentru 
continuarea Programului „Start” 
pentru dezvoltarea abilităţilor 
antreprenoriale în rândul tinerilor şi 
facilitarea accesului acestora la 
finanţare. 
Se propune suplimentarea cu 10% a 
bugetului alocat Programului în anul 
2012, la 11 mil. lei în anul 2013.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Programul asigură sprijinul pentru 
ideile fezabile de afaceri, care 
creează locuri de muncă. 
Programul trimite pe piaţă tineri 
pregătiţi, formaţi din punct de 
vedere antreprenorial (prima etapă 
a programului oferă pregătire 
antreprenorială) şi le finanţează 
planurile de afaceri. Pe piaţă vor 
ajunge ideile fezabile de afaceri, cu 
şanse mari de dezvoltare şi de 
creare de noi locuri de muncă. 
Impactul asupra bugetului este unul 
pozitiv pe termen mediu şi lung. 
Prin crearea de noi firme şi noi 
locuri de muncă este stimulată 
creşterea economică şi colectarea 
de venituri suplimentare la buget. 
În perioada 2010-2011, 171 de 
firme au beneficiat de finanţare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifica sursa de 
finanţare, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective . 
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271.  Legea Bugetului de stat pe anul 
2013,  
Anexa nr. 3/35  
Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei pentru 
sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării 
IMM cu 620 mii lei pentru 
continuarea Programului Naţional 
multianual de înfiinţare şi dezvoltare 
de incubatoare tehnologice şi de 
afaceri, derulat pe perioada 2002 – 
2012. 
Pentru anul 2013 se propune un 
buget alocat programului de 6,77 
mil. lei, în creştere cu 10% faţă de 
anul 2012. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Programul susţine sprijinirea 
dezvoltării firmelor aflate la 
început de activitate pentru a le 
creşte şansele de a face faţă 
mediului concurenţial. Prin acest 
program cresc perspectivele 
firmelor de a deveni profitabile şi 
de a supravieţui pe termen lung, 
ceea ce conduce implicit la crearea 
de noi locuri de muncă. În plus, 
este posibilă creşterea numărului de 
locuri de muncă şi dezvoltarea 
economică a regiunilor-ţintă. Cele 
47 de firme incubate în anul 2006 
au dus la crearea a 171 noi locuri 
de muncă. În anul 2010 au fost 
incubate 28 de firme. Bugetul 
alocat pe anul 2012 prevedea 
sprijinirea a 300 de IMM-uri şi 
deschiderea a 3 noi incubatoare 
prin acest program. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifica sursa de 
finanţare, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective . 
 

272.  Legea Bugetului de stat pe anul 
2013,  
Anexa nr. 3/35  
Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu 1,9 mil. 
lei pentru continuarea Programului 
de creştere a competitivităţii 
produselor industriale. 
Pentru anul 2013 se propune un 
buget de 20,9 mil. lei alocat 
Programului, în creştere cu 10% faţă 
de anul 2012. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 

Programul susţine proiectele  
româneşti în faţa competiţiei de pe 
pieţele internaţionale. Sprijinul este 
acordat inclusiv IMM-urilor care 
activeză în industria extractivă şi 
prelucrătoare, pentru a le permite să 
se dezvolte şi să creeze noi locuri 
de muncă. În anul 2011 au fost 
acceptate la finanţare 23 proiecte.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifica sursa de 
finanţare, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective . 
 



 
 
Nr. 

crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 152 -

si Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

273.  Legea Bugetului de stat pe anul 
2013,  
Anexa nr. 3/35  
Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  
 

Înfiinţarea Institutului pentru 
Competitivitate CoNaCo, după 
modelul Consiliului Fiscal. 
Înfiinţarea şi derularea activităţii 
CoNaCo nu va presupune un efort 
financiar mai mare de 110.000 euro, 
echivalentul sumei necesare pentru 
înfiinţarea Consiliului Fiscal.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

În economia românească este 
necesară o abordare unitară, 
strategică şi focalizată a 
competitivităţii româneşti. 
Principalul obiectiv al CoNaCo 
este elaborarea Strategiei Naţionale 
de Competitivitate România 2020. 
În plus, misiunea CoNaCo este de a 
fundamenta politicile publice şi 
strategiile sectoriale prin analiza 
sistematică a pieţelor, a factorilor 
interni şi internaţionali şi de a oferi 
suportul analitic pentru diferitele 
măsuri de politică publică.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate 
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

274.  Legea Bugetului de stat pe anul 
2013,  
Anexa nr. 3/35  
Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  
 

Sprijinirea IMM-urilor prin 
intermediul Fondului de Garantare şi 
Contragarantare pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii. 
Se propune alocarea pe anul 2013 a 
638 mil. euro fonduri reprezentând 
garanţii acordate IMM-urilor, în 
creştere cu 10% comparativ cu anul 
2012. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Deputat PDL – PAUL MARIA 

Acordarea garanţiilor contribuie la 
salavarea locurilor de muncă în 
rândul IMM-urilor. În perioada 
2009-2011, 1,35 mld. euro garanţii 
au susţinut credite de peste 2 mld. 
euro care au condus la salvarea a 
240.000 locuri de muncă. Pentru 
anul 2012, garanţiile de   
580 mil. euro preconizate a susţine 
credite de 1,1 mld. euro înseamnă 
100.000 locuri de muncă menţinute 
şi create.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifica sursa de 
finanţare, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective . 
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ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

275.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, 
art. 01, alineatul 16, cu suma de 
20.000 mii lei pentru scutirea de la 
plata CAS pentru un an de zile 
pentru firmele care angajează 
şomeri. 
 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura conduce la crearea de locuri 
de muncă, reducerea şomajului şi 
susţinerea mediului privat, cu 
efecte pozitive asupra creşterii 
economice. O astfel de măsură a 
fost derulată şi anterior şi a generat 
angajarea a 6.072 persoane şi 
susţinerea a 3.625 firme până la 
sfârşitul anului 2010. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

276.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, 
art. 01, alineatul 16, cu suma de 
25.000 mii lei pentru acordarea de 
subvenţii angajatorilor care 
încadrează în muncă şomeri în 
vârstă de peste 45 ani sau şomeri 
care sunt părinţi unici susţinători ai 
familiilor monoparentale. 
Angajatorii sunt scutiţi pe o perioadă 
de 1 an de la plata contribuţiilor 
sociale pentru şomaj aferente 
persoanelor respective, angajate pe o 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura conduce la crearea de locuri 
de muncă, reducerea şomajului şi 
susţinerea mediului privat, cu 
efecte pozitive asupra creşterii 
economice. De asemenea, este 
orientată către categoriile sociale 
aflate în dificultate. O astfel de 
măsură a fost derulată şi anterior şi 
a sprijinit 20.312 persoane până la 
sfârşitul anului 2011. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
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perioadă nedeterminată. Subvenţia 
se acordă angajatorilor lunar, pe 
persoana angajată, pe o perioadă de 
maxim 12 luni. Angajatorii au 
obligaţia de a menţine şomerii în 
activitate timp de cel puţin 2 ani. 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

timpul exerciţiului bugetar. 
 

277.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, 
art. 01, alineatul 16, cu suma de 
15.000 mii lei pentru acordarea de 
subvenţii lunare, pe o perioadă 
limitată de timp, angajatorilor care 
încadrează în muncă şomeri care 
mai au 3 ani până la pensionare.  
 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura conduce la crearea de locuri 
de muncă, reducerea şomajului, 
susţinerea mediului privat, 
sprijinirea persoanelor aflate în 
dificultate finaciară şi care îşi 
găsesc cu greutate noi locuri de 
muncă. Măsura stimulează 
creşterea economică. De această 
măsură au beneficiat 266 persoane 
în anul 2011. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

278.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, 
art. 01, alineatul 16, cu suma de 
20.000 mii lei pentru acordarea de 
subvenţii lunare firmelor care 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura conduce la crearea de locuri 
de muncă în rândul unei categorii 
sociale vulnerabile şi stimulează 
inserţia acestora pe piaţa muncii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
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angajează pe perioadă nedeterminată 
persoane cu handicap. Subvenţiile 
vor fi acordate pe o perioadă de 
maxim 12 luni. 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Măsura are impact pozitiv asupra 
creşterii economice. De această 
măsură au beneficiat 233 persoane 
în anul 2011. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

279.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, 
art. 01, alineatul 16, cu suma de 
15.000 mii lei pentru acordarea de 
subvenţii angajatorilor care 
încadrează în muncă tinerii 
absolvenţi. Angajatorii sunt scutiţi 
pe o perioadă de 1 an de la plata 
contribuţiilor sociale pentru şomaj 
aferente persoanelor respective, 
angajate pe o perioadă 
nedeterminată, şi primesc o 
indemnizaţie lunară timp de 12 luni, 
în funcţie de nivelul studiilor 
absolventului angajat. Angajatorul 
este obligat să menţină în activitate 
angajatul 2 ani după finalizarea 
subvenţiei. 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura conduce la crearea de locuri 
de muncă, reducerea şomajului 
foarte ridicat în rândul tinerilor şi 
susţinerea mediului privat, 
generând efecte pozitive asupra 
creşterii economice. De această 
măsură au beneficiat 6.574 
persoane în anul 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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Camera Deputaţilor şi Senat   
280.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 

grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, 
art. 01, alineatul 16, cu suma de 550 
mii lei pentru sprijinirea dezvoltării 
antreprenoriatului feminin prin 
continuarea Programului naţional 
multianual pentru dezvoltarea 
culturii antreprenoriale în rândul 
femeilor manager din sectorul IMM-
urilor (derulat în perioada 2005-
2012), care vizează derularea de 
cursuri de pregătire antreprenorială 
şi seminarii informative adresate 
femeilor care doresc să îşi deschidă 
o afacere. 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura conduce la crearea de noi 
locuri de muncă şi la sprijinirea şi 
dezvoltarea antreprenoriatului 
românesc, cu impact pozitiv asupra 
creşterii economice.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

281.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, 
cu suma de 650.000 mii lei pentru 
crearea şi funcţionarea unui centru 
care să permită delocalizarea şi 
asamblarea de produse în România 
prin folosirea portului Constanţa, ca 
poartă de intrare.  
 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura conduce la crearea de locuri 
de muncă, dezvoltarea capacităţii 
de re-export a României şi 
valorificarea poziţiei strategice a 
ţării noastre ca punct de legătură 
între principalele căi de transport.  
Măsura are impact pozitiv asupra 
creşterii economice. Măsura a fost 
stabilită ca prioritară pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 



 
 
Nr. 

crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 157 -

Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada oct.-
dec. 2011. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

282.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, 
cu suma de 850.000 mii lei pentru 
crearea unui centru de distribuţie, 
asamblare şi re-export pentru Europa 
Centrală şi de Est. 
  
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura conduce la crearea de locuri 
de muncă, dezvoltarea capacităţii 
de re-export a României şi 
valorificarea poziţiei strategice a 
ţării noastre ca punct de legătură 
între principalele căi de transport.  
Măsura are impact pozitiv asupra 
creşterii economice. Măsura a fost 
stabilită ca prioritară pentru 
economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada oct.-
dec. 2011. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

283.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura conduce la crearea de locuri 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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cu suma de 350.000 mii lei pentru 
stimularea şi facilitarea creării de 
clustere active, inovative, orientate 
spre export, la nivelul celor mai 
bune practici internaţionale în 
sectoarele strategice, precum 
industria construcţiilor de maşini, 
textile, IT, mobilier, produse 
alimentare, turism, agricultură 
ecologică şi altele. 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

de muncă, sprijină dezvoltarea 
mediului de afaceri într-un context 
concurenţial şi are impact pozitiv 
asupra creşterii economice.  
Măsura a fost stabilită ca prioritară 
pentru economia românească în 
cadrul discuţiilor Consiliului 
Naţional de Competitivitate 
desfăşurate la nivelul Guvernului 
României cu reprezentanţii 
mediului public, privat şi academic 
în perioada oct.-dec. 2011. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

284.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, 
cu suma de 150.000 mii lei pentru 
dezvoltarea şi implementarea de  
programe şi campanii de promovare 
a brandurilor româneşti pentru 
sectoarele, regiunile de dezvoltare şi 
operatorii economici cu potenţial 
ridicat de export. 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura stimulează creşterea 
economică pe termen lungă, creşte 
competitivitatea României şi 
conduce la crearea de locuri de 
muncă. Măsura a fost stabilită ca 
prioritară pentru economia 
românească în cadrul discuţiilor 
Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada oct.-
dec. 2011. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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285.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, 
cu suma de 350.000 mii lei pentru 
crearea unui centru de afaceri de 
export care să permită firmelor să 
obţină competenţele necesare pentru 
penetrarea pieţelor externe cu 
sprijinul universităţilor. 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura vine în sprijinul firmelor 
exportatoare şi conduce altfel la 
creşterea competitivităţii economiei 
româneşti, generând noi locuri de 
muncă. În plus, stabileşte 
conexiunea între mediul academic 
şi cel privat. Măsura a fost stabilită 
ca prioritară pentru economia 
românească în cadrul discuţiilor 
Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada oct.-
dec. 2011. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

286.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, 
cu suma de 35.000 mii lei pentru 
scutirea de la plata impozitului 
pentru profitul investit în spinoff-uri 
româneşti. 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura conduce la crearea de locuri 
de muncă şi susţinerea mediului 
privat, cu efecte pozitive asupra 
creşterii economice. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 
 
Nr. 

crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 160 -

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

287.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, 
cu suma de 45.000 mii lei pentru 
implementarea unui Program 
naţional pentru finanţarea 
organizării şi desfăşurării 
evenimentelor internaţionale cu 
aport pentru industriile creative şi 
educaţie. 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura conduce la crearea de locuri 
de muncă şi susţinerea mediului 
privat în mod orientat, către 
sectoarele cu potenţial semnificativ 
pentru economia românească, cu 
efecte pozitive asupra creşterii 
economice. Măsura a fost stabilită 
ca prioritară pentru economia 
românească în cadrul discuţiilor 
Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada oct.-
dec. 2011. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

288.  Anexa nr. 3/15/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineat 13 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/15/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, 
art. 01, alineat 13, cu suma de 
25.000 mii lei pentru a crea primul 
cluster european dedicat 
„îmbătrânirii lente şi frumoase” şi 
luptei împotriva îmbătrânirii, 
începând cu examenul medical 
general, până la cură şi producţia de 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura conduce la crearea de locuri 
de muncă, valorifică avantajele  
României şi are impact pozitiv 
asupra creşterii economice. 
România se poate poziţiona ca o 
ţară pilot în context european pe 
această filieră. Măsura a fost 
stabilită ca prioritară pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
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produse cosmetice şi industriale. 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada oct.-
dec. 2011. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

289.  Anexa nr. 3/15/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineat 13 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/15/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, 
art. 01, alineat 13, cu suma de 
35.000 mii lei pentru programe 
dedicate înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor în spaţiul rural 
din sectorul non-agricol, dezvoltarea 
activităţilor turistice şi a sectorul 
terţiar. 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura conduce la crearea de locuri 
de muncă şi susţine dezvoltarea 
mediului rural în ansamblul său, nu 
numai a porţiunii dezvoltate spre 
agricultură, ceea ce contribuie la 
stimularea creşterii economice. 
Măsura a fost stabilită ca prioritară 
pentru economia românească în 
cadrul discuţiilor Consiliului 
Naţional de Competitivitate 
desfăşurate la nivelul Guvernului 
României cu reprezentanţii 
mediului public, privat şi academic 
în perioada oct.-dec. 2011. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

290.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, 
cu suma de 15.000 mii lei pentru 
dezvoltarea şi implementarea de 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura conduce la crearea de locuri 
de muncă, iar dezvoltarea culturii 
financiare a populaţiei conduce la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
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programe derulate în colaborare cu 
instituţiile bancare şi financiare 
pentru dezvoltarea culturii financiare 
încă din şcoala generală.  
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

eficienţă atât la nivelul cheltuielilor 
populaţiei, cât şi pentru derularea 
afacerilor. Măsura a fost stabilită ca 
prioritară pentru economia 
românească în cadrul discuţiilor 
Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada oct.-
dec. 2011. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

291.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, 
cu suma de 120.000 mii lei pentru 
instituirea mediatorului de credite 
pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui 
judeţ. 
 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru alinierea la 
practica europeană, sprijinirea 
mediului privat şi îndeosebi a 
IMM-urilor şi crearea de noi locuri 
de muncă. Măsura a fost stabilită ca 
prioritară pentru economia 
românească în cadrul discuţiilor 
Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada oct.-
dec. 2011. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

292.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura conduce la crearea de locuri 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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art. 01, alineatul 16, cu suma de 
10.000 mii lei pentru acordarea de 
facilităţi financiare pentru iniţierea 
de afaceri (ex.: credite bancare cu 
dobândă subvenţionată) pentru 
persoanele în vârstă de muncă 
emigrate revenite în ţară. 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

de muncă,  susţinerea mediului 
privat şi stoparea fenomenului de 
migrare a creierelor. Măsura 
stimulează creşterea economică. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

293.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 
Ministerul Economiei  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, 
art. 01, alineatul 16, cu suma de 
15.000 mii lei pentru scutirea, pe 
termen de un an, de la plata 
impozitului pe profit a tinerilor sub 
30 de ani care înfiinţează 
întreprinderi cu cel puţin cinci locuri 
de muncă. 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura conduce la crearea de locuri 
de muncă, reducerea şomajului în 
rândul tinerilor şi încurajarea 
antreprenoriatului, cu efecte 
pozitive asupra creşterii economice.
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

294.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 48, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere că 
măsura conduce la crearea de locuri 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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art. 01, alineatul 48, cu suma de 
7.100 mii lei pentru continuarea 
Programului Cecuri de inovare 
pentru IMM-uri.  
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

de muncă, susţine IMM-urile în 
vederea modernizării tehnologice şi 
creşterii gradului de inovare şi 
stimulează creşterea economică. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

295.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, 
art. 01, alineatul 16 „Sprijinirea 
înfiinţării de noi întreprinderi şi 
susţinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii” cu 
suma de 20.000 mii lei.  
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
necesitatea susţinerii mediului 
privat şi îndeosebi a IMM-urilor, ca 
urmare a aportului semnificativ al 
acestora la crearea de locuri de 
muncă şi stimularea creşterii 
economice.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

296.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 48, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
necesitatea susţinerii mediului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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art. 01, alineatul 48 „Finanţarea 
proiectelor de cercetare-dezvoltare şi 
inovare” cu suma de 78.000 mii lei. 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

privat şi îndeosebi a IMM-urilor, ca 
urmare a aportului semnificativ al 
acestora la crearea de locuri de 
muncă şi stimularea creşterii 
economice. În plus, cercetarea, 
dezvoltarea şi inovarea este 
reprezintă motorul de creştere 
economică la momentul actual.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

297.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 49, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, 
art. 01, alineatul 49 „Transferuri 
pentru finanţarea cercetării în 
domeniul economic” cu suma de  
4.000 mii lei. 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

 Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
necesitatea susţinerii cercetării în 
domeniul economic pentru crearea 
de locuri de muncă şi stimularea 
creşterii economice.   
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

298.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70, 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
necesitatea susţinerii mediului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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„Cheltuieli de capital” cu suma de 
600.000 mii lei. 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

privat şi îndeosebi a IMM-urilor, ca 
urmare a aportului semnificativ al 
acestora la crearea de locuri de 
muncă şi stimularea creşterii 
economice. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

299.  Anexa nr. 3/35/02 
Ministerul Economiei 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Economiei cu suma de 92 mii lei. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si  Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
proiectare – înfiinţare sistem 
distribuţie gaze naturale com. 
Podgoria, jud. Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

300.  Anexa nr. 3/35/02 
Ministerul Economiei 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Economiei cu suma de 400 mii lei. 
Autori: Comisia pentru politica 

Se solicită această sumă pentru 
cofinanţare proiect Amenajare Târg 
Săptămânal, com. Odăile, jud. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Economica, Reforma si Privatizare 
si  Deputat PDL- Cezar PREDA si 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

301.  Anexa nr. 3/35/02 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii 
lei,  construire punct de 
informare turistica în oraşul 
Tg Lapuş, jud. Maramureş 
Autori: Comisia pentru 
politica Economica, Reforma 
si Privatizare si Deputat PDL  
Mircea Man şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  

  
Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului,  pentru obiective de 
investiţii în turism 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sumele de la bugetul de stat 
pentru finanţarea proiectelor 
de investiţii în turism se 
alocă, în limita fondurilor 
prevăzute anual cu această 
destinaţie, prin transferuri de 
la bugetul Ministerului 
Economiei către bugetele 
locale, pentru susţinerea 
financiară a autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
în completarea surselor 
proprii ale acestora, şi se 
defalcă prin ordin al 
ministrului economiei. 
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302.  Anexa nr. 3/35/02 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 202.53 
mii lei,  construire punct de 
informare turistica în oraşul 
farcasa si proximităţi, jud. 
Maramureş 
Autori: Comisia pentru 
politica Economica, Reforma 
si Privatizare si Deputat PDL  
Mircea Man şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului,  pentru obiective de 
investiţii în turism 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sumele de la bugetul de stat 
pentru finanţarea proiectelor 
de investiţii în turism se 
alocă, în limita fondurilor 
prevăzute anual cu această 
destinaţie, prin transferuri de 
la bugetul Ministerului 
Economiei către bugetele 
locale, pentru susţinerea 
financiară a autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
în completarea surselor 
proprii ale acestora, şi se 
defalcă prin ordin al 
ministrului economiei. 
 

303.  Anexa nr. 3/35/02 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii 
lei  montare de indicatoare 
turistice, com. Farcasa, jud. 
Maramureş 
Autori: Comisia pentru 
politica Economica, 
Reforma si Privatizare si 
Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si 
Senat  

 Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului,  pentru 
obiective de investiţii în 
turism 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sumele de la bugetul de stat 
pentru finanţarea proiectelor 
de investiţii în turism se 
alocă, în limita fondurilor 
prevăzute anual cu această 
destinaţie, prin transferuri de 
la bugetul Ministerului 
Economiei către bugetele 
locale, pentru susţinerea 
financiară a autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
în completarea surselor 
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proprii ale acestora, şi se 
defalcă prin ordin al 
ministrului economiei. 
 

304.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
 Capitolul 87.01, paragraful A, 
Grupa/Titlul 51, art. 2, Alineatul 21 

Modificarea cuantumului alocat 
pentru „Transferuri de la bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii 
în turism” de la 18.130 mii lei la 
94.780 mii lei. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si  Deputat PDL- Elena Udrea si 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Motivaţia: nevoia de finanţare 
pentru dezvoltarea turismului 
românesc prin finalizarea priectelor 
de investiţii deja începute. 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Economiei 
pentru „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucatI 
In bugetul Ministerului 
Economiei pentru 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” este 
cuprinsa suma de 4.900 mii 
lei insuficienta pentru alocare 
suplimentara Sumele  
stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Economiei au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

305.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului cu suma de 500 mii 
RON, sumănecesară Consiliului 
Local Melinesti, pentru introducerea 
de gaze naturale şi satul 
Negoiesti, judetul Dolj. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL  
din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
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pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

306.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
200.000 mii lei pentru efectuarea 
unor lucrari de amenajare turistica 
(constructie telecabine, telescaun, 
teleski, amenajare partii de ski – 
aproximnativ 80 km) in muntii 
Tarcu, respectiv pe masivul Tarcu-
Caleanu si Baicu-Nedeia, Comuna 
Zavoi, Judeţul Caras-Severin 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat  
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru efectuarea 
lucrarilor de amenajare turistica 
avand in vedere potentialul turistic 
al zonei, precum si necesitatea 
cresterii numarului de locuri de 
munca la nivelul judetului Caras-
Severin. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

307.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
200.000 mii lei pentru efectuarea 
unor lucrari de amenajare turistica 
(constructie telecabine, telescaun, 
teleski, amenajare partii de ski – 
aproximnativ 80 km) in muntii 
Tarcu, respectiv pe masivul Tarcu-
Caleanu si Baicu-Nedeia, Comuna 
Zavoi, Judeţul Caras-Severin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru efectuarea 
lucrarilor de amenajare turistica 
avand in vedere potentialul turistic 
al zonei, precum si necesitatea 
cresterii numarului de locuri de 
munca la nivelul judetului Caras-
Severin. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 



 
 
Nr. 

crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 171 -

Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat  
   

Fondul de rezervă al Guvernului de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

308.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
9.000 mii lei pentru efectuarea unor 
lucrari de amenajare turistica 
(constructie telecabine, telescaun, 
teleski, amenajare partii de ski 
Semenic-Valiug) in muntii 
Banatului, respectiv a lantului 
muntos Semenic, Comuna Valiug,  
Judeţul Caras-Severin 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru efectuarea 
lucrarilor de amenajare turistica 
avand in vedere potentialul turistic 
al zonei, precum si necesitatea 
cresterii numarului de locuri de 
munca la nivelul judetului Caras-
Severin. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

309.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
500 mii lei pentru amenajarea in stil 
arhitectural roman a intrarii in 
statiunea Baile Herculane, judetul 
Caras-Severin, dinspre drumul 
european E70, prin amplasarea  unor 
portice romane, statui romane si 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru efectuarea 
lucrarilor de amenajare turistica 
avand in vedere potentialul turistic 
al zonei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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metope cu istoricul statiunii. Oras 
Baile Herculane, Judeţul Caras-
Severin 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat  

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

310.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
800 mii lei pentru amenajarea unei 
"Alei a personalitatilor" care au 
vizitat de-a lungul timpului statiunea 
Baile Herculane, judetul Caras-
Severin (precum imparatul Iosif al 
II-lea, imparatul Francisc I si 
imparateasa Charlotte, imparatul 
Franz Iosef si imparateasa Elisabeta 
 - SISI, regii Carol I si Ferdinand, 
Nicolae Balcescu, Nicolae Iorga, 
Vasile Alecsandri, Regele Mihai si 
Regina Maria, etc.). 
Oras Baile Herculane, Judeţul 
Caras-Severin 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru efectuarea 
lucrarilor de amenajare turistica 
avand in vedere potentialul turistic 
al zonei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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311.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
500 mii lei pentru reamenajarea 
arhitectural-peisagistica a zonei in 
care este amplasata statuia lui 
Hercules, a fantanii de granit si a 
scuarului de pe raza statiunii Baile 
Herculane, Oras Baile Herculane,  
Judeţul Caras-Severin 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru efectuarea 
lucrarilor de amenajare turistica 
avand in vedere potentialul turistic 
al zonei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

312.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
43.000 mii lei pentru realizarea 
proiectului de dezvoltare turistica 
„Parc pentru petrecerea timpului 
liber Poiana Golului – Resita”, Oras 
Resita, Judeţul Caras-Severin 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru efectuarea 
lucrarilor de amenajare turistica 
avand in vedere potentialul turistic 
al zonei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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313.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
15.000 mii lei pentru realizarea unui 
proiect de dezvoltare turistica in 
Platoul Secu, municipiul Resita, 
judetul Caras-Severin.  
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru efectuarea 
lucrarilor de amenajare turistica 
avand in vedere potentialul turistic 
al zonei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

314.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
5.000 mii lei pentru realizarea unui 
proiect de dezvoltare turistica in 
zona lacului „Trei Ape”, comuna 
Brebu Nou, judetul Caras-Severin. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru efectuarea 
lucrarilor de amenajare turistica 
avand in vedere potentialul turistic 
al zonei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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315.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, cu suma de 
500 mii lei pentru efectuarea unor 
studii de fezabilitate privind 
amenajarea unui parc fotovoltaic pe 
raza comunei Marga, judetul Caras-
Severin. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru amenajarea 
unui parc fotovoltaic avand in 
vedere necesitatea dezvoltarii 
judetului Caras-Severin prin 
atragerea investitorilor, in scopul 
de a crea noi locuri de munca.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

316.  Anexa 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, cu suma de 
45.000 mii lei pentru construirea 
unui parc fotovoltaic pe raza 
comunei Mehadica, judetul Caras-
Severin. 
 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Schelean Valeria Diana Deputat 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru amenajarea 
unui parc fotovoltaic avand in 
vedere necesitatea dezvoltarii 
judetului Caras-Severin prin  
atragerea investitorilor, in scopul 
de a crea noi locuri de munca.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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317.  Anexa nr. 3/ 35 / 02 
Ministerul Economiei 

Reabilitare zona industrială Zlatna 
pentru înfiinţarea unui parc 
industrial 
Se propune alocarea sumei de 
11.167,18 mii lei 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Reabilitare zona industrială Zlatna, 
pentru înfiinţarea unui parc 
industrial 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei pe anul 
2013 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Economiei a acestor tipuri de 
cheltuieli. 
 

318.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei  pentru 
Extindere reţea gaze naturale Cartier 
tineret Preajba, mun. 
Tg.Jiu, jud. Gorj –300 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

319.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei  pentru 
Extindere reţea gaze naturale str. 
Ana Ipătescu, mun. Tg.Jiu, jud. Gorj 
– 250 mii lei 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă bugetară a Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

320.  Ministerul Economiei, 
Anexa nr.3/35 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei  cu suma de 
10110 mii lei pentru Centrala 
Fotovoltaică pentru Producerea 
Energiei Electrice din Conversia 
Energiei Solare, Localitatea Baia de 
Fier, judeţul Gorj. 
Autori: Comisia pentru politica 
Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară a 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

321.  Anexa nr.3/35 - Ministerul 
Economiei 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 10.109,802 mii lei pentru centrala 
fotovoltaica pentru producerea 
energiei electrice din conversia 
energiei solare, localitatea Baia de 
Fier, judetul Gorj.  
Autori: Comisia pentru politica 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară a 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Economica, Reforma si Privatizare 
si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
 

322.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei 
8701510221 Transferuri de la 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investitii in turism 

Solicităm includerea următoarelor 
obiective din judeţul Harghita: 
Baza de tratament Borsec şi centru 
de wellness .......1.300 mii lei 
Investiţii în reabilitarea, 
modernizarea, punerea în valoare a 
altor obiective în sumă de 30.686,73 
mii lei, după cum urmează: 
− Reabilitarea băii tradiţionale  

Nadas, comuna Tuşnad, 
− Amenajarea şi  

modernizarea băii tradiţionale 
Băile Chirui, 

− Modernizarea băii  
sărate, comuna Mărtiniş, 

− Modernizarea băii tradiţionale 
"Arcso", comuna Corund, 

− Reabilitarea băii tradiţionale,  
Mereşti,  

− Modernizarea băii comunale, 
Remetea,  

− Amenajarea şi  modernizarea 

Izvoarele de apă minerală 
constituie o importantă resursă 
naturală a judeţului Harghita, 
aceasta putând fi pusă în valoare 
spre beneficiul atât al celor care 
suferă de afecţiuni care pot fi cu 
succes tratate cât şi ca spaţiu de 
recreere pentru turiştii de 
pretutindeni.  
Planul de dezvoltare turistică a 
judeţului Harghita cuprinde pe de o 
parte modernizarea staţiunilor 
cunoscute, incluse în circuitul 
balnear al obiectivelor importante – 
cum ar fi staţiunea Borsec -, iar pe 
de altă parte modernizarea băilor 
tradiţionale şi a izvoarelor de apă 
minerală. 
Programul de reabilitare a fost 
iniţiat încă din 2010 cu rezultate 
deosebit de promiţătoare. În 
consecinţă, pentru anul 2013 au 
fost incluse şi alte obiective cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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băii tradiţionale, Topliţa,  
− Reabilitarea izvorului de apă 

minerală, comuna Sânsimion, 
Satul Cetăţuia, Reamenajarea şi 
modernizarea băii comunale, 
Mădăraş,  

− Reabilitarea băilor  tradiţionale 
"Osaros" şi "Ferencz  Jozsef", 
oraşul Borsec,  

− Reabilitarea băii tradiţionale  
"Dugas", comuna Dăneşti,   

− Reabilitarea băii comunale, Băile  
Madicsa,  

− Reabilitarea băii sărate  
"Soskut", oraşul Cristuru 
Secuiesc, 

− Reabilitarea şi modernizarea băii 
tradiţionale, Leliceni, 

− Amenajarea şi modernizarea băii 
tradiţionale, comuna Păuleni-
Ciuc, amenajarea şi 
modernizarea băii tradiţionale,  
comuna Suseni, 

− Modernizarea băii tradiţionale 
„Dungo” comuna Ocland, sat 
Crăciunel, 

− Modernizarea băilor Szejke 
Odorheiu Secuiesc 

− Modernizarea băilor Szeltersz, 
comuna Lueta 

Autori: Comisia pentru politica 

potenţial turistic de recreere şi 
balnear.  
 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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Economica, Reforma si Privatizare 
si Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori UDMR 

323.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei 
80014008 Subventii pentru dobanzi 
la credite bancare Cod program 926 
Programul Mihail Kogalniceanu 
pentru intreprinderi mici si mijlocii 

Propunem suplimentarea sumelor 
acordate pentru acest program de la 
16.115 mii lei la 50.000 mii lei. 
Erdei D. István, deputat UDMR 

În descrierea Programului Mihail 
Kogalniceanu pentru intreprinderi 
mici si mijlocii nu a fost modificată 
limita liniei de credit, de la 125.000 
mii lei la 140.000 mii lei, limită 
modificată prin Legea nr. 218/2012 
de aprobare a OUG nr. 60/2011. În 
consecinţă, pentru ca programul să 
îşi poate atinge obiectivul iniţial, 
suma alocată trebuie să fie 
considerabil mai mare în vederea 
măcar a menţinerii numărului de 
beneficiari. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază 
de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
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1. Anexa nr.3/37 - Academia 
Română   
Legea 752/2001; 
Cap. 53.01, titlul 71 
 

Suplimentarea creditelor 
prevăzute la Cheltuieli de capital, 
Cap. 53.01, titlul 71 „Active 
nefinanciare”, cu suma de 4.500 
mii lei, la „construcţii” (71.01.01) .
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului
 
Deputat PSD Anghel Stanciu 
Deputat PSD Victor Cristea 
Deputat Minorităţi Naţionale 
Dragoş Gabriel Zisopol  
 

Suma de 4.500 mii lei asigură 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii în 
continuare „Casa Academiei”.  
Întreruperea lucrărilor implică 
unele costuri cum ar fi: 
- cheltuieli de conservare a 
spaţiilor nefinalizate; 
- cheltuieli legate de încetarea 
contractului cu constructorul; 
- imposibilitatea efectuării 
recepţiilor pe spaţiile finalizate, 
ca urmare a întreruperii 
lucrărilor şi nefinalizării inelului 
de incendiu; 
- deteriorarea spaţiilor finalizate 
ca urmare a lipsei finanţării 
pentru înlocuirea sistemului de 
termohidroizolaţie construit în 
anul 1986,expirat din toate 
punctele de vedere.    
     
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea  
întrucât sursa de finanţare, 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
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Guvernului 
2. Anexa nr.3/39 – Secretariatul 

de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 
 
capitol 68.01, titlul II – Bunuri si 
servicii 
20.01.03 suma de 20.000 lei 
20.01.04 suma de 5.000 lei 
20.01.30 suma de 40.000 lei 
20.30.30 suma de 85.000 lei 

Se propune acordarea sumei de 
150.000 lei pentru bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
problemele Revolutionarilor din 
Decembrie 1989 
 
 
Autori : Comisia parlamentara a 
revolutionarilor din Decembrie 
1989, Firczak Gheorghe – UCRR
 
 
Sursa de finantare : bugetul de 
stat. 

Mutarea sediului institutiei in alta 
locatie, mutare care necesita 
cheltuieli cu transportul, 
amenajarea spatiilor de lucru, 
organizarea  depozitului de 
arhiva pentru dosarele 
revolutionarilor  constituite in 
baza prevederilor Legii 
nr.42/1990 si a Legii 
nr.341/2004, precum si prestari 
servicii de paza si protectie si 
achizitionare de materiale 
aferente acestei actiuni, 
cheltuieli de intretinere si 
functionare a noului sediu.  
. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare a 
cheltuielilor suplimentare  
propusă nu este precizată 
concret., fapt ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

3. Anexa nr.3/39 – Secretariatul 
de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 
 
capitol 68.01, titlul IX – 
Asistenta sociala 
57.02.01 
 
 

Se propune acordarea sumei de 
200.000 lei pentru bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
problemele Revolutionarilor din 
Decembrie 1989 
 
 
Autori : Comisia parlamentara a 
revolutionarilor din Decembrie 
1989, Firczak Gheorghe – UCRR
 
 
Sursa de finantare : bugetul de 
stat.. 
 
 

Promovarea imaginii 
revolutionarilor din Decembrie 
1989 prin derularea unor 
programe proprii care sa 
cuprinda mai multe actiuni de 
genul : acordare de burse si 
achizitionare de manuale 
scolare pentru copiii 
revolutionarilor, editare carti, 
filme documentare, organizare 
de expozitii, spectacole 
omagiale, sesiuni stiintifice, 
colocvii etc. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare a 
cheltuielilor suplimentare  
propusă nu este precizată 
concret., fapt ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

4. Anexa nr.3/39 – Secretariatul Propunem acordarea sumei de Functionarea Comisiei de Se propune respingerea 
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de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 
 
capitol 68.01, titlul I – Cheltuieli 
de personal 
10.01.12 suma de 85.000 lei 
10.01.30 suma de 85.000 lei 
10.03.01 suma de 35.000 lei 
10.03.02 suma de 1.000 lei 
10.03.03 suma de 9.000 lei 
10.03.04 suma de 500 lei 
10.03.06 suma de 1.500 lei 

217.000 lei pentru bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
problemele Revolutionarilor din 
Decembrie 1989 
 
 
Autori : Comisia parlamentara a 
revolutionarilor din Decembrie 
1989, Firczak Gheorghe – UCRR
 
Sursa de finantare : bugetul de 
stat. 

verificare a dosarelor 
revolutionarilor conform 
proiectului de Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului de 
reverificare si reanalizare a 
dosarelor depuse de 
revolutionari conform Legii 
nr.341/2004. 
 

amendamentului întrucât 
sursa de finanţare a 
cheltuielilor suplimentare  
propusă nu este precizată 
concret., fapt ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

5. Anexa nr.3/41 - Oficiul 
Registrului Naţional al 
Informaţiilor Secrete de Stat 

Se aloca suma de 5.000 mii lei 
pentru dezvoltarea proiectelor de 
monitorizare si operaţionalizare 
sistemelor de răspuns la atacuri 
cibernetice îndreptate împotriva 
instituţiilor statului. 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Camera 
Deputatilor 
 Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor si Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 
 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Acest proiect va permite 
îmbunătăţirea capacitaţii de 
apărare cibernetica la nivel de 
sistem al spaţiului virtual 
romanesc. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- contravine prevederilor art. 
17 alin. (3) din Legea privind 
finanţele publice mr. 
500/2002, potrivit căruia în 
timpul dezbaterilor  în 
Parlament a legilor bugetare 
anuale „nu pot fi aprobate 
amendamente la legile 
bugetare anuale care 
determină majorarea 
deficitului bugetar”. 
 - sursa de finanţare indicată  
nu poate fi avută în vedere 
întrucât majorarea 
cheltuielilor pe seama 
creşterii deficitului bugetar 
conduce la nerespectarea 
echilibrului bugetar şi a 
angajamentelor asumate de  
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România prin acordurile de 
împrumut cu instituţiiile 
financaire internaţionale în 
ceea ce priveşte ţinta de 
deficit bugetar de 2,1% din 
PIB pe metodologia cash în 
anul 2013  
 

6. Anexa nr.3/43 – Agenţia 
Naţională de Presă AGERPRES

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei în vederea extinderii 
reţelei Agenţiei Naţionale de 
Presă Agerpres de 
corespondenţi în comunităţile 
româneşti din Serbia, 
Macedonia, Ungaria, Albania, 
Grecia, Ucraina, Iatlia, Franţa, 
Germania, Marea Britanie, 
Statele Unite, Canada. 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  
 
Deputat PDL Eugen TOMAC 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Existenţa unui sector media liber 
şi independent reprezintă un 
indicator esenţial în ceea ce 
priveşte maturitatea 
democratică a unei societăţi. 
Extinderea reţelei de 
corespondenţi ai Agenţiei 
Naţionale de Presă Agerpres 
facilitează dialogul constant în 
scopul cunoaşterii şi mediatizării 
problemelor specifice 
comunităţilor româneşti din 
statele menţionate. Totodată, 
propunerea vizează crearea 
unor veritabili parteneri de 
dialog capabili să mediatizeze 
intersele comunităţilor româneşti 
în relaţia cu autorităţile române 
şi cele ale statelor de reşedintă.  
 
 

Se propune respingerea  
întrucât sursa de finanţare, 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.   
De altfel, intrucat Agenţia 
Naţională de Presă 
AGERPRES este institutie 
finantata din venituri proprii si 
subventii acordate de la 
bugetul de stat, cheltuielile 
propuse pot fi suportate din 
veniturile proprii realizate de 
catre aceasta institutie. 
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 Anexa nr.3/44 – Institutul 
Cultural Roman 

Se propune suplimentarea 
bugetului Institutului Cultural 
Roman de la 29.116 mii lei la 
45.000 mii lei. 
 
Autor: Comisia pentru cultura, 
arte, mijloace de informare in 
masa a Camerei Deputatilor si 
Comisia pentru cultura, arta si 
mijloace de informare in masa a 
Senatului. 
 
Deputat Dan Cristian Popescu - 
PDL 

Majorarea este necesara pentru 
a nu fi afectate dincolo de limita 
admisibila, a activitatii 
institutelor culturale romane din 
strainatate, bursele ICR, 
participarea la targurile de carte, 
actiunile in diaspora, editura 
ICR, practic intreg domeniul 
creatiei si celorlalte activitati. 

Se propune respingerea 
intrucat nu se mentioneaza 
sursa de finantare. 

 Anexa nr.3/44/02a 
Societatea Romana de 
Radiodifuziune 
 
Cap.67.01/grupa 20/titlul 
II/articol 01/alineat 09 
 

Suplimentarea creditelor 
bugetare alocate Societatii 
Romane de Radiodifuziune la 
titlul „Cheltuieli curente” pentru 
acoperirea costurilor cu utilizarea 
statiilor de emisie, a radioreleelor 
si a circuitelor, cu suma de 
18.000 mii lei. 
 
Autori: deputati Viorel Stefan – 
PSD si Dan Radu Rusanu - PNL 
 

Potrivit art.41, alin.(1) din Legea 
nr.41/1994, prin legea bugetara 
anuala se aproba integral de la 
bugetul de stat fondurile 
necesare pentru utilizarea 
statiilor de emisie, a 
radioreleelor si a circuitelor. 
Alocarea de fonduri insuficiente 
de la bugetul de stat in anii 
anteriori a condus la 
inregistrarea unor restante de 
plata catre prestatorul de 
servicii, iar subdimensionarea 
alocatiei bugetare pe anul 2013 
va conduce la majorarea 
datoriei SRR. 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

 Anexa nr.3/44/02a 
Societatea Romana de 

Alocarea sumei de 5.00 mii lei la 
titlul „Cheltuieli de capital”. 

Potrivit art.41, alin.(1) din Legea 
nr.41/1994, prin legea bugetara 

Se propune respingerea, 
întrucât Fondul de rezervă 
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Radiodifuziune 
 
Cap.67.01/grupa 71/titlul 
XII/articol 01/alineat 02 
 

  
Autori: deputati Viorel Stefan – 
PSD si Dan Radu Rusanu - PNL 
 

anuala se aproba integral de la 
bugetul de stat fondurile 
necesare pentru acoperirea 
unor cheltuieli de dezvoltare. 
In strategia SRR un loc 
important il ocupa imbunatatirea 
receptiei programelor radio, 
modernizarea si dezvoltarea 
retelei proprii de emitatori FM, in 
scopul acoperirii mai bune a 
teritoriului. 
Pt 2013 SRR si-a propus sa 
achizitioneze sis a instaleze 20 
emitatori. Avand in vedere ca in 
anul 2013 nu au fost allocate 
fonduri de la bugetul de stat 
pentru cheltuieli de capital, SRR 
se afla in imposibilitatea 
realizarii investitiei. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului. 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

7. Anexa nr.3/47 - Consiliul 
Superior al Magistraturii 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 4.971 mii lei, din care: 
 
- titlul 10 Cheltuieli de personal - 
4.155 mii lei  
- titlul 20 Bunuri şi servicii - 356 
mii lei  
- titlul 71 Active nefinanciare - 460 
mii lei 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 

Fondurile solicitate suplimentar 
la titlul 10 Cheltuieli de personal 
reprezintă: 
- salariile de bază şi, implicit, 
contribuţiile aferente celor 20 de 
posturi vacante admise la 
finanţare în anul 2012 pentru 
aparatul tehnic din structura 
Inspecţiei Judiciare, în sumă de 
1.300 mii lei; 
- majorarea fondurilor necesare 
pentru plata concursurilor 

Se propune respingerea 
întrucât  
- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”; 
- în vederea încadrării în 
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validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
  dep. Gabriel Andronache 
Dep. Daniel Geanta  
Dep. Schelean Valeria- Diana 

finanţate din bugetul Consiliul 
Superior al Magistraturii, în 
condiţiile   creşterii numărului de 
concursuri organizate şi a 
finanţării concursului de 
promovare la ICCJ. Precizăm 
faptul că, această sumă include 
şi obligaţiile de plată înregistrate 
la finele anului 2012 aferente 
concursului de promovare la 
ICCJ în sumă de 1.225 mii lei, în 
sumă de 2.855 mii lei. 
Fondurile solicitate suplimentar la 
titlul 20 Bunuri şi servicii, în sumă 
de 356 mii lei, reprezintă chiria 
pentru noul sediu al Inspecţiei 
Judiciare. 

La titlul 71 Active 
nefinanciare, suma solicitată 
suplimentar, de 460 mii lei, este 
necesară pentru dotarea 
personalului nou angajat din 
cadrul Inspecţiei Judiciare. 
 
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, imunitati 
si validari din Senat  si 
Comisia juridica , de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 
Prin vot, membrii celor două 

plafonul cheltuielilor de 
personal pe anul 2013, 
majorarea cheltuielilor de 
personal ale unui ordonator 
principal de credite se poate 
realiza numai prin diminuarea 
corespunzătoare a 
cheltuielilor de personal 
aprobate altor ordonatori 
principali de credite ai 
bugetului de stat. 
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Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât sursele indicate de 
autorul amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

8. Anexa nr.3/47 - Consiliul 
Superior al Magistraturii 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 3.355 mii lei, din care: 
- titlul 10 Cheltuieli de personal - 
2.811 mii lei; 
- titlul 59 Alte cheltuieli - 544 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
  dep. Gabriel Andronache 
Dep. Daniel Geanta  
Dep. Schelean Valeria- Diana 

Suma solicitată suplimentar la 
titlul 10 Cheltuieli de personal 
reprezintă salariile de bază şi, 
implicit, contribuţiile aferente 
celor 13 de posturi vacante 
admise la finanţare în anul 2012 
pentru Institutul Naţional al 
Magistraturii. 
La titlul 59 Alte cheltuieli, suma 
de 544 mii lei solicitată 
suplimentar reprezintă fondurile 
necesare pentru acoperirea 
majorării cu 7,4% a burselor 
auditorilor de justiţie din cadrul 
Institutului Naţional al 
Magistraturii şi cursanţilor Şcolii 
Naţionale de Grefieri, conform 
prevederilor OUG nr. 19/2012; 
 
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, imunitati 
si validari din Senat  si 
Comisia juridica , de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 

Se propune respingerea 
întrucât  
- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”; 
- în vederea încadrării în 
plafonul cheltuielilor de 
personal pe anul 2013, 
majorarea cheltuielilor de 
personal ale unui ordonator 
principal de credite se poate 
realiza numai prin diminuarea 
corespunzătoare a 
cheltuielilor de personal 
aprobate altor ordonatori 
principali de credite ai 
bugetului de stat. 
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amendamentul nu se justifică 
întrucât sursele indicate de 
autorul amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
 

9. Anexa nr.3/47 - Consiliul 
Superior al Magistraturii 

Suplimentarea finanţării 
Consiliului Superior al 
Magistraturii cu suma de 8.326 
mii lei, din care la cap. 51.01 
Autorităţi Publice şi Acţiuni 
Externe -4.971 mii lei, iar la Cap. 
65.01 învăţământ - 3.355 mii lei 
". 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
  dep. Gabriel Andronache 

Dep. Daniel Geanta  
Dep. Schelean Valeria- Diana 

„In vederea operaţionalizării 
cerinţelor de implementare a 
măsurilor asumate în cadrul 
Mecanismului de Cooperare şi 
Verificare privind noul Cod Civil 
şi a celorlalte coduri, se aprobă 
suplimentarea finanţării 
Consiliului Superior al 
Magistraturii cu suma de 8.326 
mii lei, din care la cap. 51.01 
Autorităţi Publice şi Acţiuni 
Externe -4.971 mii lei, iar la 
Cap. 65.01 învăţământ - 3.355 
mii lei ". 

 
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, imunitati 
si validari din Senat  si 
Comisia juridica , de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
întrucât  
- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”; 
 

10. Anexa nr.3/54 – Ministerul 
Fondurilor Europene 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului cu suma 
de 300 mii lei pentru construirea 
unui centru de informare şi 
consultanţă în vederea absorbţiei 
de fonduri europene. 
Comuna Bătarci,  

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
absorbţia de fonduri europene la 
nivelul UAT Bătarci este  foarte 
scăzută. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru afaceri 
europene din Camera 
Deputatilor şi Deputat PDL – 
PAUL MARIA ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

11. Anexa nr.3/54 – Ministerul 
Fondurilor Europene 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru finanţarea proiectului 
privind asigurarea securităţii 
cibernetice prin instalarea de 
filtre – servere de tip I şi de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul 
de e-mail şi internet ) 
Autori: Comisia pentru afaceri 
europene din Camera 
Deputatilor  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor şi Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Acest proiect va permite 
identificarea şi protejarea 
atacurilor maliţioase şi furturilor 
de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Fondurilor Europene. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol 
sau titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte propunerea de 
creştere a deficitului bugetar, 
aceasta nu poate fi 
acceptată, întrucât contravine 
Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
 
 

 
 



 
                                            ANEXA NR.2 

 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 
 

  
 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1. Legea Bugetului de stat pe anul 
2013, secțiunea I - Dispoziţii 
referitoare la bugetul de stat pe 
anul 2013 – Sectiune nou 11 

Se propune introducerea unei 
sectiuni noi cu următorul text: 
Secțiunea 11 – Dispozitii 
referitoare la masuri fiscale si 
financiare pentru stimularea 
mediului economic si pentru 
cresterea veniturilor bugetare, 
art. I. 
Art. 1 – Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 927 din 23 
decembrie 2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 

1. În perioada cuprinsă între 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi şi 31 
decembrie 2013 
urmatoarele articole se 
modifica:  

Pe perioadă de criză economică
România a luat o serie de 
măsuri fiscale necesare 
restabilirii echilibrului 
macroeconomic reușind sǎ fie o 
țarǎ stabilǎ din punct de vedere 
financiar. In 2013 și în perioada 
urmatoare România trebuie sa 
aplice masuri de creștere 
economicǎ și creare de locuri 
de muncǎ. Ca atare România 
trebuie sǎ aplice mǎsuri de 
relaxare fiscalǎ în vederea 
relansǎrii economice și creșterii 
numǎrului contribuabililor în 
vederea asigurǎrii veniturilor 
bugetare ce sǎ asigure 
sustenabilitatea sistemului de 
pensii și a creșterii veniturilor 
salariaților din sectorul privat. 
Prin aplicarea acestei masuri 
fiscal nu se va produce impact 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, in 
principal, masurile propuse 
implica cresterea deficitului 
bugetar anual cu  0,8% din 
PIB pe termen mediu, iar pe 
termen lung creste riscul 
privind asigurarea 
sustenabilitatii sistemului de 
pensii. Conform strategiei 
fiscal-bugetare, va fi abordata 
in perioada urmatoare 
regandirea stimulativa a 
sistemului de contributii 
sociale pentru sustinerea 
mediului de afaceri. 

1.incertitudinea legată de 
mediul extern, poate 
ridica probleme de 
finanţare la costuri 
rezonabile pentru 
acoperirea minusului de 
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Art.43 alin. 1, litera b se 
abrogǎ 
 
 
 
           alin. 2, “Cota de 
impozit este de 16% și se 
aplica pentru veniturile 
impozabile din salarii 
corespunzǎtor fiecarei surse 
din categoria veniturilor din 
salarii.”  
Art. 296^18 alin. 3 Cotele de 
contributii sociale obligatorii 
sunt urmatoarele: 
a^1) 26,3% pentru condițiile 
normale de muncǎ din care 
10,5% contribuție individualǎ 
si 15,8% pentru contributie 
datoratǎ de angajator; 
a^2) 31,3% pentru condiții 
deosebite de muncǎ din care 
10,5% pentru contribuția 
individualǎ și 28,8% pentru 
contributia datoratǎ de 
angajator; 
a^3) 36,3% pentru condiții 
special de muncǎ si pentru 
alte condiții de muncǎ din 
care 10, 5% pentru contribuția 
individualǎ si 25,8% pentru 
contribuția datoratǎ de 
angajator.  

fiscal asupra bugetului 
deoarece masura contribuie la 
cresterea economica cu 0,5% 
din PIB si a locurilor de munca 
cu cel putin 100.000.  
 

venituri pe termen scurt 
2. nu se respecta  
termenii acordului de 
finanţare de tip preventiv 
cu Uniunea Europeană şi 
Fondul Monetar 
Internaţional, prin care 
ţara noastră s-a angajat 
să respecte criteriul de 
performanţă privind 
încadrarea în ţinta 
stabilită de deficit bugetar 
3.Amendamentul referitor 
la cota de impozit de 16% 
este neclar. Se prevede 
iniţial eliminarea cotei de 
16% pentru ca ulterior să 
fie introdusă într-o altă 
formă 
4. Cu privire la evaluarea 
potrivit careia reducerea 
cotelor de contributii va 
duce la crearea a 100 mii 
locuri de munca: estimam 
ca, in sectorul privat, 
cresterea brusca a 
salariului minim  poate 
conduce la  diminuarea  
sensibila a acestei 
evaluari  
5.Prin scaderea cotelor de 
contributii veniturile 
bugetului de asigurari 
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Art.2 Salariul minim pe 
economie pentru 2013 este 
de 800 lei.  
 
 

Autori:  
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomițianu Deputat PDL Adreea 
Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

sociale de stat scad cu 
0,92% din PIB, ceea ce 
implica cresterea 
deficitului cu aceeasi 
valoare si riscul prelungirii 
Procedurii de deficit 
excesiv  

6. este afectata negativ 
sustenabilitatea sistemului 
de pensii (cf Raportului 
privind sustenabilitatea 
2012, RO este incadrata in 
categoria tarilor cu risc 
mediu) si implicit, valoarea 
pentru obiectivul bugetar pe 
termen mediu (element 
important in Tratatului 
privind stabilitatea, 
convergenta si guvernanta in 
Uniunea Monetara si 
Economica) . 

 
2. Secțiune noua I1 Se propune introducerea unei 

sectiuni noi 11 – Dispozitii 
referitoare la masuri fiscale si 
financiare pentru stimularea 
mediului economic si pentru 
cresterea veniturilor bugetare, 
art. I. 
Art. 1 – Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 927 din 23 

Pe perioadă de criză economică
România a luat o serie de 
măsuri fiscale necesare 
restabilirii echilibrului 
macroeconomic reușind sǎ fie o 
țarǎ stabilǎ din punct de vedere 
financiar. In 2013 și ȋn perioada 
urmatoare Romȃnia trebuie sa 
aplice masuri de creștere 
economicǎ și creare de locuri 
de muncǎ. Ca atare Romȃnia 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, in 
principal, masurile propuse 
implica cresterea deficitului 
bugetar anual cu  0,8% din 
PIB pe termen mediu, iar pe 
termen lung creste riscul 
privind asigurarea 
sustenabilitatii sistemului de 
pensii. Conform strategiei 
fiscal-bugetare, va fi abordata 
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decembrie 2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 

2. În perioada cuprinsă între 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi şi 31 
decembrie 2013 
urmatoarele articole se 
modifica:  

Art.43 alin. 1, litera b se 
abrogǎ 
           alin. 2, “Cota de 
impozit este de 16% și se 
aplica pentru veniturile 
impozabile din salarii 
corespunzǎtor fiecarei surse 
din categoria veniturilor din 
salarii.”  
Art. 296^18 alin. 3 Cotele de 
contributii sociale obligatorii 
sunt urmatoarele: 
a^1) 26,3% pentru condițiile 
normale de muncǎ din care 
10,5% contribuție individualǎ 
si 15,8% pentru contributie 
datoratǎ de angajator; 
a^2) 31,3% pentru condiții 
deosebite de muncǎ din care 
10,5% pentru contribuția 
individualǎ și 28,8% pentru 
contributia datoratǎ de 
angajator; 

trebuie sǎ aplice mǎsuri de 
relaxare fiscalǎ ȋn vederea 
relansǎrii economice și creșterii 
numǎrului contribuabililor ȋn 
vederea asigurǎrii veniturilor 
bugetare ce sǎ asigure 
sustenabilitatea sistemului de 
pensii și a creșterii veniturilor 
salariaților din sectorul privat. 
Prin aplicarea acestei masuri 
fiscale nu se va produce impact 
fiscal asupra bugetului 
deoarece masura contribuie la 
cresterea economica cu 0,5% 
din PIB si a locurilor de munca 
cu cel putin 100.000.  
 

in perioada urmatoare 
regandirea stimulativa a 
sistemului de contributii 
sociale pentru sustinerea 
mediului de afaceri. 

1.incertitudinea legată de 
mediul extern, poate 
ridica probleme de 
finanţare la costuri 
rezonabile pentru 
acoperirea minusului de 
venituri pe termen scurt 
2. nu se respecta  
termenii acordului de 
finanţare de tip preventiv 
cu Uniunea Europeană şi 
Fondul Monetar 
Internaţional, prin care 
ţara noastră s-a angajat 
să respecte criteriul de 
performanţă privind 
încadrarea în ţinta 
stabilită de deficit bugetar 
3.Amendamentul referitor 
la cota de impozit de 16% 
este neclar. Se prevede 
iniţial eliminarea cotei de 
16% pentru ca ulterior să 
fie introdusă într-o altă 
formă 
4. Cu privire la evaluarea 
potrivit careia reducerea 
cotelor de contributii va 
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a^3) 36,3% pentru condiții 
special de muncǎ si pentru 
alte condiții de muncǎ din 
care 10, 5% pentru contribuția 
individualǎ si 25,8% pentru 
contribuția datoratǎ de 
angajator.  
Art.2 Salariul minim pe 
economie pentru 2013 este 
de 850 lei.  
 

Autori :  
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomitianu, Deputat PDL Adreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

duce la crearea a 100 mii 
locuri de munca: estimam 
ca, in sectorul privat, 
cresterea brusca a 
salariului minim  poate 
conduce la  diminuarea  
sensibila a acestei 
evaluari  
5.Prin scaderea cotelor de 
contributii veniturile 
bugetului de asigurari 
sociale de stat scad cu 
0,92% din PIB, ceea ce 
implica cresterea 
deficitului cu aceeasi 
valoare si riscul prelungirii 
Procedurii de deficit 
excesiv  

6. este afectata negativ 
sustenabilitatea sistemului 
de pensii (cf Raportului 
privind sustenabilitatea 
2012, RO este incadrata in 
categoria tarilor cu risc 
mediu) si implicit, valoarea 
pentru obiectivul bugetar pe 
termen mediu (element 
important in Tratatului 
privind stabilitatea, 
convergenta si guvernanta in 
Uniunea Monetara si 
Economica) . 

Impactul negativ asupra 
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deficitului este de 0.6% din 
PIB  
Cresterea salariului minim 
dintr-o data la 850 lei poate 
implica franarea apetitului 
pentru noi angajari in unele 
domenii ale economiei   
 

3. Secțiune noua 12 Se propune introducerea unei 
sectiuni noi 12 – Dispozitii 
referitoare la măsuri pentru 
stimularea consumului intern şi 
protejarea persoanelor cu 
venituri mici. 
 
Art. I. Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 927 din 23 
decembrie 2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

Art. 140  
(1) Cota standard este de 
23% şi se aplică asupra 
bazei de impozitare pentru 
operaţiunile impozabile care 
nu sunt scutite de taxă sau 
care nu sunt supuse cotelor 
reduse.  
 

În ultima perioadă de timp 
preţurile au crescut foarte mult, 
iar la produsele de bază 
creşterea a fost de aproximativ 
30%.  În acest context puterea 
de cumpărare a populaţiei a fost 
puternic afectată, iar consumul 
intern s-a contractat. 
 
 
Sursa de finanţare: pentru a 
acoperi efortul bugetar prilejuit 
de prezenta propunere, se 
diminuează cu cheltuielile cu 
bunuri şi servicii în cuantum de 
3.000.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
masurile propuse implica 
cresterea deficitului bugetar 
in acest an cu 1% din PIB si 
pe termen mediu cu 0.35% 
suplimentar in fiecare an 
 

1.incertitudinea legată de 
mediul extern, poate 
ridica probleme de 
finanţare la costuri 
rezonabile pentru 
acoperirea minusului de 
venituri pe termen scurt 
2. nu se respecta  
termenii acordului de 
finanţare de tip preventiv 
cu Uniunea Europeană şi 
Fondul Monetar 
Internaţional, prin care 
ţara noastră s-a angajat 
să respecte criteriul de 
performanţă privind 
încadrarea în ţinta 
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(1)1 În perioada 2014-2018, 
cota standard se reduce 
anual cu 1%. 
 
La Art. 140 alin (2) se 
introduce o nouă literă g) cu 
următorul cuprins: 
 
g) cota de 9% se aplică 
asupra bazei de impozitare 
pt produse alimentare de 
bază, formate din: pâine, 
legume, fructe, ouă, făină, 
zahăr, carne, ulei, lapte şi 
produse din lapte.  

 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

stabilită de deficit bugetar 
3. Prin scaderea 
cotelor de TVA  va  
creste deficitul bugetar 
cu 1% din PIB ceea ce 
duce la prelungirea 
Procedurii de deficit 
excesiv (care avea 
termen limita 2012) 
4. nu se respecta 
angajamentul de 
reducere a deficitului 
structural la 0,5% din 
PIB, si atingerea 
obiectivului bugetar pe 
termen mediu  cf 
Tratatului privind 
stabilitatea, 
convergenta si 
guvernanta in Uniunea 
Monetara si 
Economica) 
 

 
4.  Articol nou. (Capitol I – 

Dispozitii generale) 
La capitolul I, după art.1 se 
introduc două noi articole, art. 11 

şi art. 12, cu următorul cuprins: 
 
Art. 11. Legea bugetului de stat 
pe anul 2014 se va elabora în 
conformitate cu prevederile 
Pactului Fiscal European 
semnat de statul român. Astfel, 

Prin semnarea Pactului Fiscal 
European, România s-a angajat 
să respecte o serie de prevederi 
menite să disciplineze execuția 
bugetară și să monitorizeze 
evoluția deficitului.  Prin 
implementarea articolului 
propus, se asigură coerența 
implementării prevederilor 

Se propune respingerea 
amenamentului intrucat textul 
propus nu face obiectul legii 
bugetului de stat pe anul 
2013, din urmatoarele 
considerente: 
Legea bugetului de stat 
potrivit prevederilor 
constitutionale si a Legii 
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schița proiectului de buget de 
stat pe anul 2014 se va 
transmite către Parlament la 
începutul lunii aprilie, pentru a 
fi convenită în cadrul 
comisiilor de specialitate, 
înainte de a fi trimisă către 
Comisia Europeană pentru 
analiză. 
 
Art. 12. Guvernul este obligat 
ca, înainte de trimiterea 
bugetului pe 2014 către 
Parlament, să facă o informare 
cu privire la stadiul îndeplinirii 
obiectivelor asumate în cadrul 
Europa 2020. 
 
Inițiator: 
Mircea Dan Geoană – senator 
PSD 
 
Sursa de finanțare: 
Nu prevede cheltuieli bugetare. 
 

tratatului semnat.  
Mai mult, Constituția României 
la art. 138, alin. 2 prevede că : 
Guvernul elaboreaza anual 
proiectul bugetului de stat si pe 
cel al asigurarilor sociale de 
stat, pe care le supune, separat, 
aprobarii Parlamentului. Așadar, 
dacă Parlamentul este cel care 
aprobă bugetul de stat este 
obligatoriu ca el să-și spună 
punctual de vedere pe schița 
bugetară ce va sta la baza 
următorului buget. 
 

nr.500/2002 privind finantele 
publice este o lege anuala ce 
contine reglementari 
specifice anului bugetar. Nu 
este o lege cu caracter 
permanenet 
Amendamentul propune o  
reglementarea permanenta 
care nu poate fi inclusa in 
proiectul legii bugetare 
anuale.  
De altfel Legea nr.500/2002 
privind finantele publice 
prevede la art.32 ca:Guvernul 
va informa comisiile pentru 
buget, finante si banci ale 
Parlamentului asupra 
principalelor orientari ale 
politicilor macroeconomice si 
finantelor publice. 
Totodata, in conformitate cu 
legislatia in vigoare, proiectul 
de buget cuprinde si 
perspectiva pe urmatorii 3 
ani., care este in fapt un 
cadru bugetar estimativ.  

5.  Art.2. - (2) Bugetul de stat se 
stabileşte la venituri în sumă de 
98.182,5 milioane lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 116.359,3 
milioane lei, cu un deficit de 
18.176,8  milioane lei. 
 

Se propune modificarea art.2 
alin.(2) astfel: 
 
Art.2, alin.(2) Bugetul de stat se 
stabileşte la venituri în sumă de 
98.182,5 iar la cheltuielile în 
sumă de 121.664,7 milioane lei, 

Motivare: 
Suma suplimentată la cheltuieli 
prin sporirea deficitului bugetar 
cu 1,1 % din PIB pentru a se 
ajunge  la deficitul de 3% 
propus de Consiliul Miniştrilor 
de Finanţe din statele membre 

Se propune respingerea 
amendamentului având în 
vedere incertitudinea legată 
de mediul extern, şi în aceste 
condiţii necesitatea acoperirii 
minusului de venituri pe 
termen scurt la costuri de 
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cu un deficit de 23.482,2 
milioane lei. 
 
Autor amendament:  
Stanciu Anghel – deputat PSD 
Iaşi 
 
Surse de finanţare:  
Finanţarea suplimentului de 
deficit bugetar de 1,1% se va 
realiza, în principal din surse 
interne şi în completare din surse 
externe ca:  
a)emisiuni de titluri de stat în lei, 
respectiv certificate de trezorerie 
cu discont, cu scadenţe la 1,3,6 
şi 12 luni  şi obligaţiuni de stat de 
tip  
benchmark pe piaţa internă, cu 
scadenţe pe termen mediu, la 3 
şi 5 ani;  
b) emisiuni de titluri de stat sub 
formă de subscripţie publică, în 
valută pe termen mediu;  
c) împrumuturi deja contractate 
(în derulare) destinate finanţării 
de proiecte;  
d) contractarea unor finanţări 
externe noi în cadrul pachetul 
financiar extern încheiat cu FMI, 
UE şi Banca Mondială;  
e) împrumuturi contractate de 
autorităţile administraţiei publice 

UE (ECOFIN). Suma de 5.305,4 
milioane lei este destinată 
investiţiilor. Cea mai profitabilă 
investiţie – EDUCAŢIA – 
definită prin lege în „PACTUL 
PENTRU EDUCAŢIE” drept 
prioritate naţională  este cale 
sigură de reformare  şi 
modernizare a României.  
 
 

finanţare convenabile, 
precum şi faptul că în 
condiţiile acordului de 
finanţare de tip preventiv cu 
Uniunea Europeană şi 
Fondul Monetar Internaţional, 
ţara noastră s-a angajat să 
respecte criteriul de 
performanţă privind 
încadrarea în ţinta stabilită de 
deficit bugetar 
Tinta de defict bugetar este 
monitorizata de organismele 
financiare internationale 
(FMI, UE si BM)  potrivit 
Acordului stand-by de tip 
preventiv  incheiat cu 
acestea. 
 Pentru 2014 Romania 
estimeaza  sa se 
indeplineasca obiectivul 
bugetar pe termen mediu 
(MTO), respectiv un deficit 
structural de 1 % din PIB, 
acesta fiind unul din 
obiectivele majore ale 
Romaniei. 
Totodata Legea nr.500/2002 
privind finantele publice la 
art.17 alin.(3) prevede ca in 
timpul dezbaterilor in 
Parlament nu pot fi aprobate 
amendamente la legea 
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locale;  
f) sume recuperate de către 
Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului din activele 
bancare neperformante. 

bugetara anuala care 
determina majorarea 
deficitului bugetar. 
 

6.  Art.2. - (1) Sinteza bugetului de 
stat, detaliată la venituri pe 
capitole şi subcapitole, iar la 
cheltuieli, pe părţi, capitole, 
subcapitole, paragrafe, 
respectiv titluri, articole şi 
alineate, după caz, este 
prevăzută în anexa nr. 1. 
 
(2) Bugetul de stat se stabileşte 
la venituri în sumă de 98.182,6 
milioane lei, iar la cheltuieli în 
sumă de 116.359,3 milioane lei, 
cu un deficit de 18.176,7 
milioane lei. 
 

Alin (2) al art. 2.  din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2013 
se modifică după cum 
urmează: 
 
 (2)  Bugetul de stat se stabileşte 
la venituri în sumă de 95.689,4 
milioane lei, iar la cheltuieli în 
sumă de 116.359,3 milioane lei, 
cu un deficit de 20.669,9 
milioane lei. 
 
Autori:  
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Majorarea deficitului cu 0,4% 
din PIB este solicitată pentru a 
asigura compensarea veniturilor 
ce se vor diminua ca urmare a 
reducerii cotei de impozit de 
venit din salarii de la 16% la 
12% şi a contribuţiilor sociale 
pentru angajatori in vederea 
stimulării creării de locuri de 
muncă. 

Se propune respingerea 
având în vedere ca minusul 
de venituiri prin reducerea 
cotei de impozit de venit din 
salarii de la 16% la 12% şi a 
contribuţiilor sociale pentru 
angajatori cu 5 pp reprezinta 
1.5-1.8% din PIB in anul 
2013,ceea ce face extrem de 
dificila finantarea la costuri 
rezonabile a deficitului 
1. nu se respecta  
angajamentele luate prin 
acordul de finanţare de tip 
preventiv cu Uniunea 
Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional, prin care ne-am 
angajat să respectam criteriul 
de performanţă privind 
încadrarea în ţinta stabilită de 
deficit bugetar 
2. nu se respecta 
angajamentul asumat prin 
TIG, respectiv reducerea 
deficitului structural la 0,5% 
din PIB 
3.nu se respecta incadrarea 
in tinta de deficit nominal de 
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3%  si atingerea obiectivului 
bugetar pe termen mediu  in 
2014 
Potrivit prevederilor art.17, 
a;in.(3) din  Legea 
nr.500/2002 privind finantele 
publice in timpul dezbaterilor 
in Parlament nu pot fi 
aprobate amendamente la 
legea bugetara anuala care 
determina majorarea 
deficitului bugetar. 
 

7.  Art.2. - (1) Sinteza bugetului de 
stat, detaliată la venituri pe 
capitole şi subcapitole, iar la 
cheltuieli, pe părţi, capitole, 
subcapitole, paragrafe, 
respectiv titluri, articole şi 
alineate, după caz, este 
prevăzută în anexa nr. 1. 
 
(2) Bugetul de stat se stabileşte 
la venituri în sumă de 98.182,6 
milioane lei, iar la cheltuieli în 
sumă de 116.359,3 milioane lei, 
cu un deficit de 18.176,7 
milioane lei. 
 

Alin (2) al art. 2.  din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2013 
se modifică după cum 
urmează: 
 
 
 (2)  Bugetul de stat se stabileşte 
la venituri în sumă de 95.689,4 
milioane lei, iar la cheltuieli în 
sumă de 116.359,3 milioane lei, 
cu un deficit de 20.669,9 
milioane lei. 
 
Autori:  
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile parlamentare ale 
P.D.L. din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Majorarea deficitului cu 0,4% 
din PIB este solicitată pentru a 
asigura surse de finanţare 
pentru continuarea investiţiilor 
strategice cu impact asupra 
mediului de afaceri şi care în 
momentul de faţă sunt 
abandonate din lipsa surselor 
de finanţare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului.  
Potrivit prevederilor art.17, 
a;in.(3) din  Legea 
nr.500/2002 privind finantele 
publice in timpul dezbaterilor 
in Parlament nu pot fi 
aprobate amendamente la 
legea bugetara anuala care 
determina majorarea 
deficitului bugetar. 
Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare semnat şi de 
România la 2 martie 2012 
prevede limitarea deficitului 
structural si a datoriei publice 
ceea conduce la o disciplină 
fiscală pronunţată si  
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cheltuirea responsabilă a 
banilor publici. 
Tinta de defict bugetar este 
monitorizata de organismele 
financiare internationale 
(FMI, UE si BM)  potrivit 
Acordului stand-by de tip 
preventiv  incheiat cu 
acestea. 
Totodatã, în ceea ce priveste 
proiectele de investitii, în 
cadrul fisei aferente fiecãrui 
proiect / program sunt 
prevãzute distinct sursele de 
finantare necesare derulãrii 
acestora. În urma procesului 
de prioritizare a proiectelor 
de investitii, a fost stabilitã ca 
prioritate asigurarea 
cofinantãrii proiectelor 
finantate din fonduri externe 
nerambursabile (FEN), 
urmate de proiectele 
finantate din fonduri externe 
rambursabile si în ultimã 
instantã de proiectele 
finantate din surse bugetare 
nationale. 
 

8.  Art.2. - (1) Sinteza bugetului de 
stat, detaliată la venituri pe 
capitole şi subcapitole, iar la 
cheltuieli, pe părţi, capitole, 

Alin (2) al art. 2.  din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2013 
se modifică după cum urmează: 
 

Majorarea deficitului cu 0,4% 
din PIB este solicitată pentru a 
asigura surse de finanţare 
pentru continuarea investiţiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului.  
Potrivit prevederilor art.17, 
a;in.(3) din  Legea 
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subcapitole, paragrafe, 
respectiv titluri, articole şi 
alineate, după caz, este 
prevăzută în anexa nr. 1. 
 
(2) Bugetul de stat se stabileşte 
la venituri în sumă de 98.182,6 
milioane lei, iar la cheltuieli în 
sumă de 116.359,3 milioane lei, 
cu un deficit de 18.176,7 
milioane lei. 
 

 „(2)  Bugetul de stat se 
stabileşte la venituri în sumă de 
95.689,4 milioane lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 116.359,3 
milioane lei, cu un deficit de 
20.669,9 milioane lei.” 
 
Autori:  
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

strategice cu impact asupra 
mediului de afaceri şi care în 
momentul de faţă sunt 
abandonate din lipsa surselor 
de finanţare. 
 

nr.500/2002 privind finantele 
publice in timpul dezbaterilor 
in Parlament nu pot fi 
aprobate amendamente la 
legea bugetara anuala care 
determina majorarea 
deficitului bugetar. 
Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare semnat şi de 
România la 2 martie 2012 
prevede limitarea deficitului 
structural si a datoriei publice 
ceea conduce la o disciplină 
fiscală pronunţată si  
cheltuirea responsabilă a 
banilor publici. 
Tinta de defict bugetar este 
monitorizata de organismele 
financiare internationale 
(FMI, UE si BM)  potrivit 
Acordului stand-by de tip 
preventiv  incheiat cu 
acestea. 
 
Totodatã, în ceea ce priveste 
proiectele de investitii, în 
cadrul fisei aferente fiecãrui 
proiect / program sunt 
prevãzute distinct sursele de 
finantare necesare derulãrii 
acestora. În urma procesului 
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de prioritizare a proiectelor 
de investitii, a fost stabilitã ca 
prioritate asigurarea 
cofinantãrii proiectelor 
finantate din fonduri externe 
nerambursabile (FEN), 
urmate de proiectele 
finantate din fonduri externe 
rambursabile si în ultimã 
instantã de proiectele 
finantate din surse bugetare 
nationale. 
 

9.  Sectiunea 1 Dispozitii 
referitoare la bugetul de stat pe 
2013, Art. 2, alin. 2, Anexa 1 
“Bugetul de stat se stabileste la 
venituri in suma de 98.182,6 
milioane lei, iar la cheltuieli in 
suma de 116.359,3 milioane lei, 
cu un deficit de 18.176,7 
milioane lei.” 
 

Bugetul de stat se stabileste la 
venituri in suma de 98.182,6 
milioane lei, iar la cheltuieli in 
suma de 118.852,5 milioane lei 
cu un deficit de 20.669,9 
milioane.  
 
 
Autori:  
Deputat PDL Gheorghe 
Ialomițianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

Suma rezultatǎ din majorarea 
cheltuielilor bugetului de stat si 
a deficitului este necesara 
pentru finantarea investitiilor 
importante la nivel central si 
local.   

Se propune respingerea 
amendamentului.  
Potrivit prevederilor art.17, 
a;in.(3) din  Legea 
nr.500/2002 privind finantele 
publice in timpul dezbaterilor 
in Parlament nu pot fi 
aprobate amendamente la 
legea bugetara anuala care 
determina majorarea 
deficitului bugetar. 
 
Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare semnat şi de 
România la 2 martie 2012 
prevede limitarea deficitului 
structural si a datoriei publice 
ceea conduce la o disciplină 
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fiscală pronunţată si  
cheltuirea responsabilă a 
banilor publici. 
Tinta de defict bugetar este 
monitorizata de organismele 
financiare internationale 
(FMI, UE si BM)  potrivit 
Acordului stand-by de tip 
preventiv  incheiat cu 
acestea. 
 
Totodatã, în ceea ce priveste 
proiectele de investitii, în 
cadrul fisei aferente fiecãrui 
proiect / program sunt 
prevãzute distinct sursele de 
finantare necesare derulãrii 
acestora. În urma procesului 
de prioritizare a proiectelor 
de investitii, a fost stabilitã ca 
prioritate asigurarea 
cofinantãrii proiectelor 
finantate din fonduri externe 
nerambursabile (FEN), 
urmate de proiectele 
finantate din fonduri externe 
rambursabile si în ultimã 
instantã de proiectele 
finantate din surse bugetare 
nationale. 
 

10.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.035 mii lei pentru 

Obiectiv de investiţii în 
continuare – este importantă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
 
 

Construcţia bazei sportive 
multifuncţionale din localitatea 
General Berthelot, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

finalizarea acestuia pentru 
evitarea degradării lucrării. 
Este un centru national de 
conferinte organizat in incinta 
Castelului General Berthelot al 
Academiei Romane si 
reprezinta un punct turistic 
important. Functionarea unei 
baze sportive in aceasta locatie 
va asigura o accesibilitate mai 
mare. 
 

sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

11.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3.600 mii lei pentru 
alimentarea cu apa in sistem 
centralizat a satelor Tustea, 
Farcadin, General Berthelot, 
comuna General Berthelot, 
judetul Hunedoara – 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 

Suma este necesară pentru 
finantarea integrala a lucrarii. 
Avand in vedere potentialul 
turistic al zonei si faptul ca este 
un centru national de conferinte,
sumele necesare se vor 
intoarce cu plus valoare la 
Bugetul de stat 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
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Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

12.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 834 mii lei pentru 
Finalizare bază sportivă 
multifuncţională din comuna 
Crişcior, judeţul Hunedoara 
 
 
 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Obiectiv de investiţii în 
continuare – este importantă 
finalizarea acestuia pentru 
evitarea degradării lucrării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  

- nu se specifică sursa 
de finanţare şi contravine 
prevederilor art. 138, alin. 
(5) din Constituţia 
României, republicată, 
potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de 
finanţare.” 

 
 

13.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 53 mii lei pentru 
Alimentare cu apă satul Băniţa, 
judeţul Hunedoara. 
 

Investitia este realizata – 
trebuie 
sa mai primeasca sumele 
restante. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
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 Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

14.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 800 mii lei pentru 
Canalizarea apelor menajere 
satul Densus, comuna Densus, 
judetul Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Obiectiv vechi de investitii a 
carui finalizare este neceseraă 
pentru creşterea gradului de 
confort al locuitorilor din 
localitate 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
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destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

15.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3.109 mii lei pentru 
Alimentare cu apă în localitatea 
Ţebea, comuna Baia de Criş, 
judeţul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
important pentru creşterea 
gradului de confort al locuitorilor 
comunei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Publice. 
16.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 

adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
Executie ,, RK si extindere 
alimentare cu apa sat Cerbal, 
comuna Cerbal, judetul 
Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Continuare obiectiv de investiti 
important pentru creşterea 
gradului de confort al locuitorilor 
comunei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

17.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 8.926 mii lei pentru 
construire pod peste râul Târnava 
Mică, municipiul Târnăveni, 
Judeţul Mureş. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 

 
Expiră garanţia de utilizare a 
podului existent. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

18.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4.454 mii lei pentru 
alimentare cu apă satul 
Bobohalma, municipiul Târnăveni, 
Judeţul Mureş. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrare finanţată pe OG 
7/2006, pentru care s-au alocat 
în anul 2010 - 504 mii lei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

19.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 499 mii lei pentru 
construire baze sportivă în 
localitatea Cipău, Iernut, Judeţul 
Mureş. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Contract de execuţie. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

20.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 

Se alocă suma de 1.005 mii lei 
pentru reţea de canalizare şi 

Proiect început în anul 2007. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

staţie de epurare pentru oraşul 
Sărmaşu, judeţul Mureş. 
 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

21.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se alocă suma de 1.592 mii lei 
pentru reabilitare bază sportivă în 
oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

22.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se alocă suma de 394 mii lei 
pentru modernizare bază sportivă 
în oraşul Sovata, judeţul Mureş. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizarea lucrărilor propuse în 
proiect. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

23.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se alocă suma de 520 mii lei 
pentru construcţie pod peste 
pârâul Comlod, judeţul Mureş. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Se urmareste scoaterea din 
izolare a satelor apartinatoare. 
Comlodul are potential mare de 
inundatie. 
 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice.stat . 
 

24.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 

Se alocă suma de 1.066 mii lei 
pentru introducerea apei potabile 
în comuna Bichiş, judeţul Mureş 

Proiect în derulare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
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pentru bugetele locale. 
 

 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

25.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se alocă suma de 950 mii lei 
pentru modernizare bază 
sportivă, localitatea Breaza, 
judeţul Mureş 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

26.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se alocă suma de 150 mii lei 
pentru construire 3 poduri peste 
râul Agriş, localitatea Breaza, 
judeţul Mureş 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

27.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se alocă suma de 146 mii lei 
pentru construire teren de sport 
multifuncţional în comuna 
Corunca, judeţul Mureş. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrare în curs de execuţie 
finanţat prin programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural. 
Stadiul fizic de realizare: 40% 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

28.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru construire teren de sport 
Şcoala Generală Crăieşti, judeţul 
Mureş. 
 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
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Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

29.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se alocă suma de 435 mii lei 
pentru construire bază sportivă 
localitate Gh. Doja, judeţul Mureş 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
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destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

30.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se alocă suma de 620 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a 
localităţilor Glăjărie, Larga, 
Fundoaia, comuna Gurghiu, 
judeţul Mureş. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Publice. 
31.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 

adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se alocă suma de 485 mii lei 
pentru construire bază sportivă tip 
I, comuna Iclănzel, judeţul Mureş. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Proiect aprobat 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

32.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se alocă suma de 3.017 mii lei 
pentru extinderea şi 
modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă potabilă, 
construcţia sistemului de 
canalizare şi a staţiilor de 
epurare a apelor uzate din satele 
din comuna Mihăieşul de Câmpie, 

Proiect în execuţie. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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judeţul Mureş. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

33.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se alocă suma de 420 mii lei 
pentru construire pod de beton 
armat, comuna Ogra, judeţul 
Mureş. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lipsa parapeţilor de la pod 
poate să conducă la producerea 
unor accidente sau chiar 
catastrofe de circulaţie 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
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natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

34.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se alocă suma de 600 mii lei 
pentru construire bază sportivă 
comuna Nadeş, judeţul Mureş. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

35.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 

Se alocă suma de 1.517 mii lei 
pentru alimentare cu apă 

Proiect în execuţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

potabilă, comuna Răstolniţa 
judeţul Mureş. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

36.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se alocă suma de 791 mii lei 
pentru modernizare bază 
sportivă, comuna Zău de 
Câmpie, judeţul Mureş. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Deputat Urcan Florin – 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
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PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
. 

37.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 760,97252 mii lei pentru
finanţarea obiectivului 
Canalizare si statie de epurare 
sistem “ Magiresti, Stansti, 
Sesuri” si Sistem “ Valea 
Arinilor,Prajesti” in comuna 
Magiresti,     jud.Bacau     –  
OG 
7/2006    Com    Magiresti,  
Jud 
Bacau 

 
Surse de finantare: Forndul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 36 -

 finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

38.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 

Din  suma  prevăzută   se 
alocă suma de   184 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului  
Drumuri, podete (OG 7/2006) 
Comuna Parincea Jud Bacau 
  

Surse de finantare: Forndul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea  infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

39.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 

Din  suma  prevăzută   se 
alocă suma de 1.102,844 mii 
lei pentru finanţarea  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea  infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
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pentru bugetele locale obiectivului “Construirea  unei  
baze  sportive noi în zona 
periurbană Vermeşti”, 
localitatea Comanesti , judeţ 
Bacau 

 
Surse de finantare: Forndul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

civilizaţie în acest spaţiu. 
 

specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

40.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 

Din  suma  prevăzută   se 
alocă suma  de 837,976  mii  
lei pentru finanţarea 
obiectivului    “Baza sportive 
multifunctionala”, Beresti-
Bistrita, jud Bacau 

 
Surse de finantare: Forndul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 

 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea  infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
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si Senat
 

valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

41.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 

Din  suma  prevăzută   se 
alocă suma de 486,45 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
Infiintare baza  sportiva,  
sat.Glavanesti, Com 
Glavanesti, Judetul Bacau 

 
Surse de finantare: Forndul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea  infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 39 -

aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice.. 
 

42.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 804,54 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Infiintare 
Baza  sportiva  comuna  
Helegiu jud. Bacau 

 
Surse de finantare: Forndul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea  infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice.. 
 

43.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 

Din  suma  prevăzută   se 
alocă suma  de 2.638,78  mii  
lei pentru finanţarea 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea  infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
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pentru bugetele locale obiectivului  Poduri din beton 
armat, localitatea Bratila, com. 
Helegiu jud. Bacau 

 
Surse de finantare: Forndul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

civilizaţie în acest spaţiu. 
 

specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

44.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 

Din  suma  prevăzută   se 
alocă suma de 800 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
Hemeius, baza sportiva, 
Comuna Hemeius, judetul 
Bacau 

 
Surse de finantare: Forndul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea  infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 41 -

si Senat
 

valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

45.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 

Din  suma  prevăzută   se 
alocă suma de 703,85878  mii 
lei Proiectul "Imbunatatirea  
calitatii  vietii pentru populatia 
rurala” - "Construire Baza 
Sportiva Tip I in satul  Letea  
Veche,  comuna Letea Veche, 
judetul Bacau" 

 
Surse de finantare: Forndul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea  infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

46.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 

Din  suma  prevăzută   se 
alocă suma  de 449,599  mii 
lei pentru finanţarea obiectivului 
Construire Baza Sportiva 
multifunctionala tip II  –  OG 
7/2006  Com  Magiresti, Jud 
Bacau 
 
Surse de finantare: Forndul de 
rezervă al Guvernului 
 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Sumele  sunt  necesare 
pentru imbunătăţirea   
infrastructurii rurale  si  
creşterea  gradului  de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

47.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 

Din  suma  prevăzută   se 
alocă suma de 680 mii lei 
pentru finanţarea     obiectivului 
Reabilitare Baza Sportiva 
Racaciuni   com   Racaciuni  
Jud Bacau 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea  infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
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Surse de finantare: Forndul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

48.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 

Din  suma  prevăzută   se 
alocă suma de   860,642 mii 
lei pentru finanţarea obiectivului   
Baza sportiva   multifunctionala   
, comuna Rosiori, Sat Rosiori 
Jud Bacau 

 
Surse de finantare: Forndul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea  infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
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acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
 

49.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 

Din  suma  prevăzută   se 
alocă suma de   654,341 mii 
lei pentru finanţarea obiectivului  
Construire baza sportiva Com 
Stanisesti Jud Bacau 

 
Surse de finantare: Forndul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea  infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Publice. 
50.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 

adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 

Se propune, la Anexa nr. 4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate  la  nivelul  
judetelor,  pe anul 2012, Nr. 
Crt. 4 - Judeţul  Bacau, 
alocarea  sumei  de     78198  
mii lei din care pentru 
finanţarea cheltuielilor cu: 
- Susţinerea  sistemului  de  
protecţie  a copilului 24.860 mii 
lei. 
- Centre de ingrijire şi asistenţă 
socială pentru persoane cu 
handicap 18.614 mii lei. 
- Direcţia Judeţeană de 
evidenţa a persoanelor 800 mii 
lei 
- Invaţământ special 
11.100 mii lei 
-  Contribuţii  personal 
neclerical  4.700 
 
 
 
 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Suma de 78.198 mii lei este 
necesara pentru: 

 
Susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului 24.860 
mii lei. 
Sumele sunt fundamentate 
in baza urmatorilor 
indicatori: 
- 14 centre de asistenţă 
socială pentru protecţia 
copilului 
- 1.246 asistaţi 
- 1.120 salariaţi 
- alocaţia zilnică de hrană 
8.3 lei/ zi 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap 
finanțate din sume defalcate 
din TVA pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul județelor au fost 
fundamentate pe baza 
standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.23/2010. 
- nu se specifică sursa de 
finanţare şi contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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51.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 

Din suma prevazuta se aloca 
suma de 700 mii lei pentru 
finantarea obiectivului poduri in 
comuna Pietrari, jud. Dambovita 
 
Autor: 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii 
Sumele sunt necesare pentru 
Imbunătăţirea  infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice.u. 
 

52.  Art. 4. -  Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă X 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 
 
 

Se propune suplimentarea taxei 
pe valoare adaugata cu 1.000 
milioane lei si completarea art 4 
dupa cum urmeaza: 
 
f) 600 milioane lei pentru 
asigurarea surselor necesare 
cofinantarii proiectelor care 

Pentru a asigura resursele 
financiare in vederea deblocarii 
programelor cu finantare din 
fonduri europene derulate de 
autoritatile locale. 
Sumele sunt necesare pentru 
finalizarea unor investitii 
importante derulate de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
bugetelor locale sunt stabilite 
prin legi speciale 
(Lg.educaţiei naţionale, 
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întrunesc criteriile de eligibilitate 
pentru funantarea in cadrul 
proiectelor cu finantare din 
fondurile externe nerambursabile 
post aderare derulate de 
ordonatorii principali de credite ai 
bugetelor locale. Repartizarea 
sumelor pe unitati administrativ-
teritoriale se efectueaza in baza 
legii nr.273/2006 privind finantele 
publice locale cu modificarile si 
complectarile ulterioare. 
g) 400 milioane lei pentru 
asigurarea sumelor necesare 
finalizarii investitiilor in 
infrastructura rurala, invatamant, 
sanatate si mediu. 
 
Sursa de finantare : majorarea 
cheltuielilor bugetului de stat si a 
deficitului bugetar. 
 
Autori:Deputat PDL Gheorghe 
Ialomițianu 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

autoritatile locale care necesita 
resurse financiare mari iar 
aceste autoritati sunt in 
imposibilitatea de a le finanta.  
 

Lg.privind venitul minim 
garantat etc). Prin legea 
bugetară anuală nu se poate 
creea baza legală pentru 
finantarea unor cheltuieli. 
Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale cu 
modificarile si completarile 
ulterioare nu conţine 
prevederi referitoare la 
repartizarea sumelor de la 
bugetul de stat pentru 
cofinanţarea unor proiecte ce 
beneficiază de fonduri 
externe nerambursabile. 
 
 
. 
 

53.  Art. 4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 2.624 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: Alimentare 
cu apă potabilă din Proiectul 
integrat privind realizarea 
infrastructurii de bază în comuna 

Comuna Şercaia trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
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Şercaia, judeţul 
Braşov 
 
Sursa de finanţare: 
Taxa pe valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaților și Senat  
 

 
 

punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

54.  Art. 4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
(...) 
 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 3.120 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului:  
Canalizare de ape uzate 
menajere şi staţie de epurare din 
Proiectul integrat privind 
realizarea infrastructurii de bază 
în comuna Şercaia, judeţul 
Braşov 
 
Sursa de finanţare: 
Taxa pe valoarea adăugată 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Comuna Şercaia trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
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din Camera Deputaților și Senat  
 
 
 

acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

55.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, (...) 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru modernizare 
sistem alimentare cu apă în 
comuna Făcăeni, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 50 -

56.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, (...) 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru baza sportivă 
multifuncţională în comuna Mihail 
Kogalniceanu judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

57.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, (...) 

Se propune alocarea sumei de 
163 mii lei lei pentru reabilitare 
extindere alim cu apă, canalizare 
si statie de pompare în orasul 
Tandarei, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 

Pentru racordarea tuturor 
locuitorilor la reteaua de apa si 
canalizare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
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Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

58.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, (...) 

Se propune alocarea sumei de 
270 mii lei pentru înfiinţare retea 
de canalizare satele Stelnica si 
Maltezi, comuna Stelnica, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru racordarea tuturor 
locuitorilor la reteaua de 
canalizare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
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solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

59.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, (...) 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru ,,Infiintare baza 
sportiva multifunctionala model tip 
I- stadion comunal, comuna 
Giurgeni, judetul Ialomita” 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna nu dispune de spatii 
propice desfasurarii activitatilor 
sportive. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

60.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 

Se propune alocarea sumei de 
250 mii lei pentru reaparatii pod 
peste râul Ialomiţa, comuna 

Pentru siguranta locuitorilor 
comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
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pentru bugetele locale, (...) Balaciu, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

61.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, (...) 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru construcţie 
baza sportivă în comuna 
Gheorghe Doja judeţul Ialimiţa. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna nu dispune de spatii 
propice desfasurarii activitatilor 
sportive. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
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valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

62.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, (...) 

Se propune alocarea sumei de 
725 mii lei pentru baza sportivă 
multifunctională în comuna Ion 
Roată judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii în 
continuare – este importantă 
finalizarea acestuia pentru 
evitarea degradării lucrării. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

63.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
115,581 mii lei pentru construcţie 
mini-teren fotbal cu gazon 
artficial, comuna Roşia, jud. 
Bihor. 
 
Sursa de finantare 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri si servicii ale 
ordonatorilor principali de credite 
cu 50% pe anul 2013 
 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor  
şi Senat 
 
 

Suma solicitată reprezintă 
diferenţa pentru finalizarea 
obiectivului de investiţie. 
Inexistenţa unei baze sportive 
moderne în localitatea 
menţionată; pentru organizarea 
de competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte 
activităţi sportive precum  şi 
pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

64.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se propune alocarea sumei de  
500 mii lei pentru întroducere  
sistem de canalizare  şi staţie de  
epurare în localităţile Derna  şi  
Sânmartin, jud. Bihor. 
 

Proiectul se află în derulare pe  
OG 7/2006  suma solicitată fiind 
necesară finalizării proiectului  
astfel încât locuitorii să 
beneficieze ne condiţii civilizate  
de viaţă.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
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Sursa de finantare  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul 2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor  
şi Senat  

 
 
 
 

punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

65.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 
 

Se propune alocarea sumei de  
1.100 mii lei pentru finalizare  
construcţie bază sportivă în  
comuna Derna, Jud. Bihor. 
 
Sursa de finantare  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Proiectul se află în derulare pe  
OG 7/2006 suma solicitată fiind  
necesară pentru finalizarea  
lucrării   
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
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 acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

66.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu  2 000 mii lei pentru asfaltare 
DC 143 (pe o  
lungime de 6,8 km) Hârseşti-
Valea de  
Sus, com Cîmpani, jud. Bihor,    
 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Starea precară a drumurilor  
menţionate impune  
realizarea unor astfel de  
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa  
circulaţiei pe drumurile  
publice.   
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
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67.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 
 

 
Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu 138 mii lei pentru modernizare 
DC 219  
Lazuri de Roşia, comuna Roşia, 
jud.  
Bihor 
 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Suma solicitata reprezintă 
plata restantă, lucrarea fiind  
finalizată în anul 2009.   
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

68.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu 1 000 mii lei pentru asfaltare 
DC 257 ( pe  
o lungime de 4 km)  Cîmpani-
Sighiştel,  
jud. Bihor 
 
Sursa de finanţare:  

Starea precară a drumurilor  
menţionate impune  
realizarea unor astfel de  
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa  
circulaţiei pe drumurile  
publice.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
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Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de credite 
cu 50% pe anul  
2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

 reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

69.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
 Se propune suplimentarea sumei 
cu 3 500 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare  
drumuri comunale, Comuna 
Răbăgani,  
Jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Starea precară a drumurilor  
menţionate impune  
realizarea unor astfel de  
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa  
circulaţiei pe drumurile  
publice.   
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
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solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

70.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu 2.200 mii lei pentru 
modernizare DC 202  
(pe o lungime de 2,4 km) sat 
Vărăşeni,  
comuna Răbăgani, jud Bihor. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Prin HG 577 au fost alocaţi  
100 mii lei, suma solicitată 
prin amendament este  
necesară pentru finalizarea  
lucrării de modernizare a 
drumurilor din localitate .  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

71.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu  

Sumele sunt necesare  
pentru  
refacerea drumurilor  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
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pentru bugetele locale. 
 
 

2.500 mii lei pentru modernizare 
DC 205  
(e o lungime de 2,7 km) sat 
Albeşti,  
comuna Răbăgani, jud Bihor 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

comunale, având in vedere  
starea foarte proastă a  
acestora, in conditiile în  
care infrastructura rutieră 
este deosebit de importantă 
pentru dezvoltarea spaţiului  
rural  
 
 

specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

72.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu  
2.300 mii lei pentru modernizare 
DC 214  
(pe o lungime de 2,5 km) sat 
Săucani,  
comuna Răbăgani, jud Bihor. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
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ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

73.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu  
2.900 mii lei pentru modernizare 
DC 279  
Răbăgani-Sălişte de Pomezeu 
(pe o  
lungime de 3,8 km),  comuna 
Răbăgani,  
jud Bihor. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale ordonatorilor 
principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Suma este necesară pentru  
reabilitarea drumurilor  
comunale, având în vedere  
starea foarte proastă a  
acestora, în condiţiile în  
care infrastructura este  
foarte importantă pentru  
dezvoltarea spaţiului  rural  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

74.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu  
1.200 mii lei pentru asfaltare DC 
217 (pe  
o lungime de 4 km)  Pomezeu-
Căbeşti,  
comuna Pomezeu, jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Suma este necesară pentru  
asfaltarea drumurilor  
comunale, având în vedere  
starea foarte proastă a  
acestora, în condiţiile în  
care infrastructura este  
foarte importantă pentru  
dezvoltarea spaţiului  rural  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

75.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu 780  mii lei pentru asfaltare 
DC 204 (pe o  
lungime de 6,8 km) Pomezeu- 
Dobreşti,  

Suma este necesară pentru  
asfaltarea drumurilor  
comunale, având în vedere  
starea foarte proastă a  
acestora, în condiţiile în care 
infrastructura este  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
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comuna Pomezeu, jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

foarte importantă pentru  
dezvoltarea spaţiului  rural 
 
  
 
 
 

punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

76.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu  2 000 mii lei pentru asfaltare 
DC 143 (pe o  
lungime de 6,8 km) Hârseşti-
Valea de  
Sus, com Cîmpani, jud. Bihor,    
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 

Starea precară a drumurilor  
menţionate impune  
realizarea unor astfel de  
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa  
circulaţiei pe drumurile  
publice.   
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
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Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 
 

acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

77.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu 138  mii lei pentru 
modernizare DC 219  
Lazuri de Roşia, comuna Roşia, 
jud.  
Bihor 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Suma solicitata reprezintă 
plata restantă, lucrarea fiind  
finalizată în anul 2009.   
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
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78.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu 1.000 mii lei pentru asfaltare 
DC 257 ( pe  
o lungime de 4 km)  Cîmpani-
Sighiştel,  
jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Starea precară a drumurilor  
menţionate impune  
realizarea unor astfel de  
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa  
circulaţiei pe drumurile  
publice.   
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

79.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
 Se propune suplimentarea sumei 
cu 3 .500 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare  
drumuri comunale, Comuna 
Răbăgani,  
Jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare:  

Starea precară a drumurilor  
menţionate impune  
realizarea unor astfel de  
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile  
publice.   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
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Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

 reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

80.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu  
2200 mii lei pentru modernizare 
DC 202  
(pe o lungime de 2,4 km) sat 
Vărăşeni,  
comuna Răbăgani, jud Bihor 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 

Prin HG 577 au fost alocaţi  
100 mii lei, suma solicitată 
prin amendament este  
necesară pentru finalizarea  
lucrării de modernizare a  
drumurilor din localitate .  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
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şi Senat solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

81.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu 2.500 mii lei pentru 
modernizare DC 205  
(e o lungime de 2,7 km) sat 
Albeşti,  
comuna Răbăgani, jud Bihor. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Sumele sunt necesare  
pentru  
refacerea drumurilor  
comunale, având in vedere  
starea foarte proastă a  
acestora, in conditiile în  
care infrastructura rutieră 
este deosebit de importantă 
pentru dezvoltarea spaţiului  
rural  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

82.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu  

Starea precară a drumurilor  
îngreunează mult circulaţia,  
aspect care pune în pericol  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
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pentru bugetele locale. 
 

2300 mii lei pentru modernizare 
DC 214  
(pe o lungime de 2,5 km) sat 
Săucani,  
comuna Răbăgani, jud Bihor 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

siguranţa pe drumurile  
publice. Având în vedere  
acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
 
 
 

specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

83.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu  
2900 mii lei pentru modernizare 
DC 279  
Răbăgani-Sălişte de Pomezeu 
(pe o  
lungime de 3,8 km),  comuna 
Răbăgani,  
jud Bihor. 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  

Suma este necesară pentru  
reabilitarea drumurilor  
comunale, având în vedere  
starea foarte proastă a  
acestora, în condiţiile în  
care infrastructura este  
foarte importantă pentru  
dezvoltarea spaţiului  rural  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
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bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

84.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu  
1200 mii lei pentru asfaltare DC 
217 (pe  
o lungime de 4 km)  Pomezeu-
Căbeşti,  
comuna Pomezeu, jud. Bihor 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Suma este necesară pentru  
asfaltarea drumurilor  
comunale, având în vedere  
starea foarte proastă a  
acestora, în condiţiile în  
care infrastructura este  
foarte importantă pentru  
dezvoltarea spaţiului  rural 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

85.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu 780  mii lei pentru asfaltare 
DC 204 (pe o  
lungime de 6,8 km) Pomezeu- 
Dobreşti,  
comuna Pomezeu, jud. Bihor. 
  
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Suma este necesară pentru  
asfaltarea drumurilor  
comunale, având în vedere  
starea foarte proastă a  
acestora, în condiţiile în  
care infrastructura este  
foarte importantă pentru  
dezvoltarea spaţiului  rural  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

86.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
 Se propune suplimentarea sumei 
cu  700 mii lei pentru reabilitare 
sediu  
primărie, comuna Roşia, jud. 
Bihor. 

Investiţia va permite  
creşterea nivelului  
serviciilor publice oferite  
cetăţenilor.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
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Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul   
2012 
 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

87.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu 70  mii lei pentru proiectare  
microhidrocentrală pe răul  
Şoimuş, sat Lazuri de Roşia, 
comuna Roşia 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
 

Acest proiect urmează  să 
fie finanţat prin Programul  
POS – “Creşterea  
Competitiv Axa 4- Producţie de 
energie  
regenerabilă.  
Investiţia în astfel de  
centrale hidroelectrice de  
mică putere va conduce la  
reducerea costurilor de  
functionare legate de  
consumul public de  
energie.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
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Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

 acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

88.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
 Se propune suplimentarea sumei 
cu 700 mii lei pentru reabilitare 
sediu  
primărie, comuna Roşia, jud. 
Bihor. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul   
2012 
 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Investiţia va permite  
creşterea nivelului  
serviciilor publice oferite  
cetăţenilor.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
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89.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 
 

Poziţia 5, Jud. Bihor   
Se propune suplimentarea sumei 
cu 70  mii lei pentru proiectare  
microhidrocentrală pe răul 
Şoimuş, sat  
Lazuri de Roşia, comuna Roşia. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu  
bunuri si servicii ale  
ordonatorilor principali de  
credite cu 50% pe anul  
2012 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Acest proiect urmează să 
fie finanţat prin Programul  
POS – “Creşterea  
Competitivităţii Economice”  
Axa 4- Producţie de energie  
regenerabilă.  
Investiţia în astfel de  
centrale hidroelectrice de  
mică putere va conduce la  
reducerea costurilor de  
functionare legate de  
consumul public de  
energie.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

90.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 197 mii lei pentru  
modernizare bază sportivă –  
Prundu Bârgăului, com. Prundu  
Bârgăului, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 

Proiect derulat în baza  
Ordonanţei Guvernului nr.  
7/2006 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
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de credit pe anul 2013 
 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

91.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 40 mii lei pentru  
proiectare  şi execuţie 
bazăsportivă multifuncţională –  
Spermezeu, com. Spermezeu,  
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Proiect derulat în baza  
Ordonanţei Guvernului nr.  
7/2006 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
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solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

92.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 197 mii lei pentru 
modernizare bază sportivă – 
Prundu Bârgăului, com. Prundu 
Bârgăului, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Proiect derulat în baza 
Ordonanţei Guvernului nr. 
7/2006 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

93.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 40 mii lei pentru 
proiectare şi execuţie bază 

Proiect derulat în baza 
Ordonanţei Guvernului nr. 
7/2006 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
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pentru bugetele locale. 
 

sportivă multifuncţională –
Spermezeu, com. Spermezeu, 
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 
 
 

specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

94.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2000 mii lei pentru 
construire teren fotbal din 
comuna Chiscani, judeţul Brăila. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri  şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
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şi Senat valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

95.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 700 mii lei pentru 
realizare bază sportivă, proiect 
legibil din 2008  şi derulat pe 
OG7/2006, în comuna Scorţaru 
Nou, judeţul Brăila. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri  şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

96.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 800 mii lei pentru 
construirea unui stadion în 
comuna Siliştea, judeţul Brăila 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cheltuielilor cu bunuri  şi servicii 
ale ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

97.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, (...) 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.500 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de construire 
a podului Pătârlagele-Pănătău, 
judeţul Buzău. 
 

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor între oraşul 
Pătârlagele şi comuna Pănătău, 
este necesară construirea unui 
pod care să lege cele două 
localităţi.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
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Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

98.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, (...) 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 737,630 mii lei pentru 
construirea unei baze sportive în 
satul Valea Lunga, comuna Buda, 
judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
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acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

99.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, (...) 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 180 mii lei pentru 
construirea unei mini-baze 
sportive în satul Căneşti, comuna 
Căneşti, judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Inexistenţa unei mini-baze 
sportive în comună; -pentru 
organizarea de competiţii 
restrânse locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
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100.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, (...) 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
construirea unei baze sportive 
multifunţionale tip II, com. Balta 
Albă, judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

101.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, (...) 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 700 mii lei pentru 
construirea unei baze sportive tip 
2 în comuna Mihăileşti, judeţul 
Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
Autori: 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

102.   
Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Călăraşi  
pentru obiectivul  „Podete pe  
strazi” in comuna Nana cu suma  
de 2.360 mii lei    
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Necesitate.  
Solicitarea cetăţenilor.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
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solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

103.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Din suma prevazuta se aloca  
suma de 477.438 mii lei pentru  
finantarea obiectivului amenajare  
baza sportiva in satul Galatui,  
comuna Al.Odobescu, jud.  
Calarasi 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii  
rurale si creşterea gradului de  
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

104.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 

Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “ Execuţie bază 

Investiţie nouă.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
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pentru bugetele locale. 
 

Sportivă ”, comuna Valea  
Dragului, judeţul Giurgiu cu suma 
de  550 mii lei.   
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

105.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
. 

Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “ Executarea a  
două poduri peste râul Sabar”,  
comuna Valea Dragului, judeţul  
Giurgiu cu suma de  400 mii lei. 
 
  Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 

Traversează comuna  şi este  
necesar pentru deplasarea mai  
uşoară a cetăţenilor  şi a  
mijloacelor de transport  de pe  
un mal pe altul.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 86 -

Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

106.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Construcţie  
Stadion Comunal Tip I”, comuna  
Vedea, judeţul Giurgiu cu suma  
de  200 mii lei.   
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Investiţie în derulare. La nivelul  
comunei nu există o bază 
sportivă amenajată care să 
faciliteze avansarea echipei  
locale în diviziile superioare. 
 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

107.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
. 

Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu  
pentru obiectivul “Stadion  
Comunal”, comuna Colibaşi,  
judeţul Giurgiu cu suma de 250  
mii lei.   
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Investiţie în derulare. La nivelul  
comunei nu există o bază 
sportivă amenajată care să 
faciliteze avansarea echipei  
locale în diviziile superioare. 
 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

108.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

 Se propune alocarea sumei  
pentru judeţul Giurgiu, comuna  
Daia pentru obiectivul  
„Alimentare cu apă a satelor Daia 
şi Plopşoru” cu suma de 1500 mii 
lei. 

Lucrările executate şi 
neachitate  
şi necesitatea finalizării reţelei  
de apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de locuit în mediul  
rural.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
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Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

 
 

punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

109.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
. 

Se propune alocarea sumei  
pentru judeţul Giurgiu, comuna  
Izvoarele pentru obiectivul  
„Alimentare cu apă a satelor  
Izvoarele, Chiriacu  şi Valea  
Bujorului din comuna Izvoarele,  
jud, Giurgiu” cu suma de 880 mii  
lei.   
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 

Lucrările executate şi 
neachitate  
şi necesitatea finalizării reţelei  
de apă pentru îmbunătăţirea  
condiţiilor de locuit în mediul  
rural.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
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ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

110.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se propune alocarea sumei de  
1900 mii lei pentru obiectivul  
„Pod peste râul Dâmboviţa,  
comuna Cosoba, judeţul Giurgiu 
  
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Îmbunătăţirea condiţiilor de  
trafic  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
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111.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
. 

Se propune alocarea sumei de  
500 mii lei pentru obiectivul „Pod  
peste râul Neajlov, sat Vadul Lat,  
comuna Bucşani, judeţul Giurgiu” 
Lucrări executate şi neachitate  
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013. 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de  
trafic  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

112.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se propune alocarea sumei de  
150 mii lei pentru finalizare  
obiectiv „Bază sportivă 
multifuncţională tip II” în comuna  
Bucşani, judeţul Giurgiu   
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 

Necesitatea creării de condiţii  
de agrement.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 91 -

de credit pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

113.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
. 

Se propune alocarea sumei de  
500 mii lei pentru obiectiv  
construcţie „Staţie de epurare  
pentru ape uzarte” com  
Grădinari, judeţul Giurgiu   
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 
 

Finalizare obiectiv de investiţii  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
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solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

114.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se propune alocarea sumei  
pentru judeţul Giurgiu, comuna  
Crevedia Mare, pentru obiectivul  
„Bază sportivă multifuncţională 
tip I” – 400 mii lei   
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Necesitatea creării de condiţii  
de agrement.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

115.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 

Se propune alocarea sumei de  
70 mii lei pentru obiectivul „Baza  
sportivă multifuncţională tip II”  

Necesitatea creării de condiţii  
de agrement.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
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pentru bugetele locale. 
. 

comuna Mârşa, Judeţul Giurgiu   
  
Sursa de finanţare: Bugetul  
Secretariatului General al  
Guvernului 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

116.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

Se propune alocarea sumei de  
500 mii lei pentru obiectivul  
„Baza sportivă multifuncţională 
tip II” comuna Vânătorii Mici,  
Judeţul Giurgiu    
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 

Necesitatea creării de condiţii  
de agrement.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
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ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

117.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
. 

Se propune alocarea sumei de  
200 mii lei pentru obiectivul  
„Baza sportivă multifuncţională 
tip II” comuna Săbăreni, Judeţul  
Giurgiu   
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Necesitatea creării de condiţii  
de agrement. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

118.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
 

 Se propune alocarea sumei de  
400 mii lei pentru obiectivul  
„Baza sportivă multifuncţională 
tip II” comuna Mihai Bravu,  
Judeţul Giurgiu   
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Necesitatea creării de condiţii  
de agrement.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

119.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale. 
. 

Se propune alocarea sumei  de  
800 mii lei  pentru judeţul  
Giurgiu, comuna Mihai Bravu  
pentru obiectivul „Alimentare cu  
apă” comuna Mihai Bravu,  
judeţul Giurgiu   

Finalizarea obiectivului de  
investiţie, îmbunătăţirea  
condiţiilor de viaţă.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
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Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor principali 
de credit pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

120.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, (...) 

Din suma prevăzută se alocă 700 
mii lei pentru Baza sportivă tip B 
comuna Bogdan Vodă, Jud 
Maramureş. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
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acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

121.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, (...) 

Din suma prevăzută se alocă 800 
mii lei pentru Pod peste râul Iza, 
comuna Bogdan Vodă, Jud 
Maramureş. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
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122.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 425 mii lei, pentru 
finantarea obiectivului „Baza 
sportiva multifuncţionala tip 
II”,comuna Smirdan Jud.Tulcea 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

123.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 600 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Baza 
sportiva comuna Mahmudia Jud. 
Tulcea 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
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Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 
 

reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

124.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Construire 
Pod peste raul Hamangia, Sat 
Panduru, Comuna Baia Judet: 
Tulcea 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
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solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

125.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Retea de 
canalizare si statie de epurare, 
Comuna Turcoaia, Judet: Tulcea 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

126.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Canalizare 

finanţarea obiectivului 
Canalizare apa menajera in 
sistem 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 101 -

pentru bugetele locale 
 

apa menajera in sistem 
centralizat si statie de tratare ape 
uzate, Comuna Mahmudia, 
Judet: Tulcea 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

centralizat si statie de tratare 
ape 
uzate, Comuna Mahmudia, 
Judet: Tulcea 
 
 

specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

127.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 685,834 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Baza 
sportiva, Comuna Chilia Veche, 
Judet: Tulcea  
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
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 valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

128.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 19971311170 lei pentru 
finantarea obiectivului Reţea 
alimentare cu apă localitatea 
Corugea, comuna Casimcea, 
judeţul Tulcea 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

129.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 663 mii lei pentru 
finantarea obiectivului Amenajare 
baza sportiva comuna Turcoaia, 
Jud Tulcea 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

130.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
finantarea obiectivului Reparatie 
si consolidare comuna Turcoaia, 
Jud Tulcea poduri si podete 
intravilan si extravilan comuna 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
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Turcoaia, Jud Tulcea 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

131.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 b) 10.390,1 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, potrivit 
anexei nr.5; 
 
 

Se propune suplimentarea cu 
4500,0 mii lei astfel: 
 
b) 10.394,6 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi municipiului  
Bucureşti, potrivit anexei nr.5;  
 
 
Autor amendament:  
Stanciu Anghel – deputat PSD 
Iaşi 

Motivare: 
Suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor incluse în proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2012 (Anexa nr. 5), cu suma de 
4500,0 mii lei, pentru finanţarea 
drepturilor asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizaţii lunare.  
Argument:Sumele aferente 
anului 2011 sunt insuficiente, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  

- nu se specifică sursa 
de finanţare şi contravine 
prevederilor art. 138, alin. 
(5) din Constituţia 
României, republicată, 
potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de 
finanţare.” 

 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 105 -

majoritatea consiliilor locale din 
Judeţul Iaşi au fost în 
imposibilitatea de a achita 
drepturile asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizaţiile lunare, 
precum  şi ajutoarele sociale, 
încă de la jumătatea anului.  
Menţionăm că lipsa acestor 
resurse la nivelul necesarului va 
determina  şi rezistenţe la 
bugetul de stat pentru 
contribuţiile la cheltuieli de 
personal pentru însoţitori 
 

132.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 b) 10.390,1 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, potrivit 
anexei nr.5; 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4692,84 mii lei pentru 
următorul obiectiv de investiţii:  

*Reabilitare şi modernizare 
imobile aparţinând Colegiului 
Tehnic Grigore Cobălcescu – 
faza SF, Moineşti, Jud. Bacău.  

Comisia pentru buget, finanţe 
şi  banci 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat pe anul 2013 - SUME   
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, prevazute la art.4, lit.b) 
 
Autor:  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a acestei 
investiţii, atât de necesară 
comunităţii locale. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
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deputat PNL Ionel Palar 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

solicitati alocări de fonduri 
se finanţează din 
programele aprobate în 
bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale 

133.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 b) 10.390,1 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, potrivit 
anexei nr.5; 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 9664,11 mii lei  pentru 
următorul obiectiv de investiţii:  

*Consolidare, reabilitare, 
modernizare şi dotare a şcolii 
generale „Stefan Luchian” - 
faza SF,  Moineşti, Jud. Bacău. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat pe anul 2013 - SUME   
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, prevazute la art.4, lit.b) 

 
Autor:  
deputat PNL Ionel Palar 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatea  
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şi dotarea 
corespunzătoarea a acesteia. 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare 
specificată nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii 
punctuale din sarcina 
autorităţilor locale în lipsa 
unui act normativ care să 
reglementeze acordarea de 
sume de la bugetul de stat . 
Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobate 
anual prin legea bugetului au 
destinaţie precisă stabilită de 
acte normative în vigoare. 
-obiectivele de investiţii de 
natura celor pentru care 
solicitati alocări de fonduri se 
finanţează din programele 
aprobate în bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

134.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 

Se propune suplimentarea 
sumei alocate la lit.c) astfel: 
 
 
c) 394,03 milioane lei destinaţi 

Motivare: 
Solicităm suplimentarea 
sumelor defalcate din TVA 
pentru drumuri judeţene şi 
comunale, inclusiv din Colegiul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
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c) 368,3 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea şi starea 
tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face în 
funcţie de lungimea şi starea 
tehnică a acestora, prin hotărâre, 
de către consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de Rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, cap.5001, 
grupa 50, art.0,1  
 
 
Autor amendament:  Comisia 
pentru administratie publica, 
organizarea teritoriului si protectia 
mediului din Senat si Comisia 
pentru administratie publica, 
amenajarea teritoriului si echilibru 
ecologic din Camera Deputatilor 
Stanciu Anghel – deputat PSD 
Iaşi 
 
 

nr.6 Hîrlău la nivelul necesarului 
estimat în sumă de 25730 mii 
lei, având în vedere numărul de 
kilometri de drumuri judeţene şi 
comunale din colegiu  şi  
depăşirea duratei de utilizare a 
acestora, rezultând suma totală 
de 394,03 milioane lei.  
Motivare: 
Se realizează o alocare de 
37072 mii lei pentru judeţul Iaşi 
(Anexa 6). În proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2012 a 
fost repartizată judeţului Iaşi 
suma de 11341,0 mii lei 
(65,18% faţă de 2011), în 
condiţiile unui necesar de 
37072,0 mii lei pe anul 2012 
pentru realizarea lucrărilor de 
drumuri şi poduri la  
nivelul Judeţului Iaşi. În 
prezentul buget se alocă mai 
puţin 11.806,0 faţă de 11.341,0 
 
 
 

pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 

-  

135.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 

Din suma prevăzută se alocă 900 
mii lei pentru finalizarea 
amenajării prin pietruire DC 
Coropceni- DN24, L= 3,5 km, 
judeţul Iaşi. 

Lucrările au fost începute în 
2006. A fost realizat în proporţie 
de 30%. Au fost alocaţi 500 de 
mii lei prin HG-2006. Drumul 
este vital pentru a face legătura  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
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 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD 
 
 
 

şi a scoate din izolare dintre 
comună Ciorteşti, judeţul Iaşi cu 
DN 24.  
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 
 

136.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 

Se propune la lit. d) 
suplimentarea sumei: 
 
d) 1780,2 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 

În anul 2012 sumele din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale  
propuse a se aloca Judeţului 
Iaşi sunt în procent de 88,22% 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
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 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările  şi completările 
ulterioare;  
 
 
Autor amendament:  
Stanciu Anghel – deputat PSD 
Iaşi 

faţă de cele pe anul 2011. 
În 2013 se prevede o sumă 
practic identică, 60.694 mii lei 
faţă de 59.844 mii lei, cu +1,4% 
mai mare. Propunem suma de 
86.886 mii lei cât a judeţului 
Suceava. Deci o creştere cu 
26.192 mii lei. Menţionăm că 
majoritatea autorităţilor locale 
din judeţ înregistrează probleme 
majore în susţinerea activităţilor 
specifice administraţiilor locale, 
lipsa resurselor financiare  şi a 
surselor locale posibil de 
mobilizat generând o slabă 
dezvoltare a comunităţilor. 
Ţinând cont de necesităţile de 
fonduri financiare pentru 
bugetele locale, sumele 
repartizate nu vor acoperi şi 
necesarul pentru cofinanţarea 
proiectelor aflate în 
implementare, pentru achitarea 
restanţelor (arieratelor) 
înregistrate de autorităţile 
locale, generate în special de 
restanţele la plata investiţiilor 
începute prin programele 
naţionale gestionate de 
ministere (O.G. 7/2006, H. G. 
577/1997, etc.) Este necesar a 
se ţine cont de asigurarea de 
sume de echilibrare pentru plata 

legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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debitelor întrucât în baza 
prevederilor O.U.G. 63/2010, 
autorităţile locale nu pot angaja 
alte cheltuieli dacă nu achită 
debitele înregistrate la 31 
decembrie 2012 şi nici nu pot 
efectua obiective de investiţii 
noi, strict necesare, dacă nu au 
asigurate sursele de finanţare 
pentru cele în continuare potrivit 
graficelor de execuţie/ 
termenelor de punere în 
funcţiune, ceea ce va determina 
blocaje în funcţionarea 
administraţiei locale.  
 

137.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 

Se propune modificarea lit.d) 
astfel: 
 
d) 1754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale prin 
hotărâre a consiliului judeţean, 
potrivit unor criterii specifice 
aprobate prin hotărâre a 
consiliului judeţean, prin 
excepţie de la prevederile Legii 
finanţelor publice locale 
nr.273/2006, după consultarea 
primarilor  şi cu asistenţa 

Repartizarea sumelor defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat se realizează de regulă 
prin decizie a directorului 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene, în cele mai 
multe cazuri numit pe criterii 
politice, însă  Consiliul judeţean, 
conform principiului 
subsidiarităţii, este organ ales 
prin votul liber exprimat al 
cetăţenilor pe care îi reprezintă  
şi cunoaşte necesităţile de 
dezvoltare ale autorităţilor 
publice locale comunale, 
orăşeneşti, municipale. 

Se propune respingerea 
amendamentului  deoarece, 
Legea nr.273/2006 pentru 
care se propune modificarea, 
este o lege organică şi nu se 
poate modifica prin legile 
bugetare anuale, potrivit 
avizului Consiliului Legislativ. 
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ulterioare. 
 

tehnică de specialitate a 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene”.  
 
Autor amendament:  
Stanciu Anghel – deputat PSD 
Iaşi 

138.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
4.400 mii lei pentru amenajarea 
drumuri de acces la exploataţile 
agricole în comună Comarna, 
judeţul Iaşi L=10,8 km 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD 
 
 

Proiect integrat aprobat de AM, 
în cadrul  
 
 
 
Sursa de finanţare:  Fonduri 
Guvernamentale PNDR – 
Măsura 125 îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea infrastructurii legate 
de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii şi silviculturii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
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autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

139.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
999,1 mii lei pentru finalizarea a 
două poduri de beton armat peste 
Pârâul Cozia şi Pod peste torent 
Cozia, comună Costuleni, judeţul 
Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD 
 
 

Realizat în proporţie de 70%. 
Lucrările au fost sistate în 2011 
şi există riscul degradării 
investiţiei. Podurile asigură 
accesul a peste 1000 de familii 
într-o zonă cu risc ridicat de 
inundaţii. 
 
Sursa de finanţare: OG 7/2006, 
programul de dezvoltare a 
spaţiului rural 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
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sa legifereze acest lucru. 
Sursa propusă nu este 
viabilă, OG 7/2006 
incetându-şi aplicabilitatea 
 
 

140.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 320 
mii lei pentru finalizarea 
obiectivului de investiţii Şcoala 
generală clasele I+IV, sat Hiliţa, 
com. Costuleni, jud. Iaşi – 
finalizarea lucrări de extindere şi 
modernizare 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Investiţie începută în noiembrie 
2006. Stadiul fizic realizat 
80,4%. Lucrări sistate din 2008. 
Executat şi neplătit în 2011 - 83 
mii lei. Rest executat 254 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
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există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

141.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 390 
lei pentru finalizarea obiectiv 
Grădiniţa Cozia, lucrări de 
construcţii şi instalaţii, comună 
Costuleni, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Lucrările au fost sistate în 2006. 
Au fost deja alocată jumătate 
din sumă. Exista riscul 
degradării investiţiei realizate 
până în prezent. Obiectivul 
deserveşte o comună cu peste 
1200 de familii. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
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142.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
4.124 mii lei pentru modernizarea 
drumului agricol de acces la 
exploataţie DE 4216 (zona Dealul 
Morii), DE 4164 amplasat între 
satele Cozia şi Costuleni, L=9 
km, comună Costuleni, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 
 

Realizat în proporţie de 70%. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  PNDR – 
Măsura 125 îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea infrastructurii legate 
de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii şi silviculturii : 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
Sursa de finanţare propusă 
nu se repartizează prin legile 
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bugetare anuale. 
 
 

143.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 500 
mii lei pentru finalizarea Grădiniţei 
cu trei săli de clasă, proiectare şi 
execuţie, comună Cozmeşti, 
judeţul Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Construcţia unei grădiniţe este 
un proiect de Prioritate 1 pentru 
comună Cozmeşti. Obiectivul 
deserveşte o localitate cu peste 
1000 de familii.  
 
Sursa de finanţare: Guvernul 
României – proiectul 
Guvernamental de reabilitare 
şcoli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
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144.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 

adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 180 
mii lei pentru asigurarea cu 
utilităţi pentru unităţi de 
învăţământ – Şcoala cu clasele I-
VIII Gura Bohotin, com Gorban, 
jud. Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Programul a fost demarat în 
2008 de ISJ Iaşi cu finanţare 
PIR, care însă nu a mai fost 
finanţat prin fonduri europene şi 
a fost transferat la Primăria 
Gorban 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
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145.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 175 
mii lei pentru construire Grădiniţă 
cu 3 săli de clasă, grup sanitar 
propriu şi fosă vidanjabilă, 
împrejmuire teren şi racord 
electric com. Grozeşti, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Lucrări începute şi nefinalizate. 
Sumă e necesară pentru ca 
investiţia să fie funcţională. 
Suma alocată până acum a fost 
de peste 8500 mii lei însă 
clădirea nu poate fi folosită 
datorită lipsei utilităţilor 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale, HG 
364/26.03.2008 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

146.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 

Din suma prevăzută se alocă 150 
mii lei pentru reabilitare faţadă 

Izolarea termică a faţadei va 
permite o economie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
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milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Şcoala cu cls I-VIII Grozeşti, jud. 
Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

substanţiala la plata utilităţilor. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale, HG 
1155/24.09.2008 

- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

147.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 

Din suma prevăzută se alocă 500 
mii lei pentru redeschiderea – 
modernizarea DJ 244 F Grozeşti-
Bohotin-Moşna-Pietriş-Dolheşti-

Drum necirculat auto după ce 
vegetaţia a acoperit drumul. 
Calea de acces este extrem de 
importantă realizând legătura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
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................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

DN24, segmentul Moşna-Pietriş. 
L=5 km (legătura DN24-DN28, 
jud. Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

între două drumuri naţionale şi 
facilitând accesul pentru o 
comunitate cu peste 1000 de 
familii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

148.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 

Din suma prevăzută se alocă 
2116 mii lei pentru construirea 
grădiniţei Moşna 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 

Lucrări sistate din ianuarie 
2010. Investiţia este esenţială 
pentru o comunitate în care 
numărul de preşcolari este în 
creştere. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
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 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale HG 655/2009 
HG 1270/2009 

- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 

149.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
1450 mii lei pentru construirea 
Cămin Cultura Moşna, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 

Proiect iniţiat. SF întocmit 
pentru Centrul Civic al comunei 
Moşna, jud. Iaşi. În stadiul PT. 
Pregătit pentru finanţare 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
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 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Guvernamentale Aprobat prin 
OUG 118/2006 sesiunea 
04.07.2007 

judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 
 

150.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 450 
mii lei pentru construire Grădiniţa, 
sat Măreşti (un modul pentru o 
grupă de 30 de copii), jud. Iaşi 
 
 
 

 
 
Proiect iniţiat. SF întocmit. 
Există toate avizele. Proiectul e 
prioritar pentru comunitate, 
preşcolarii fiind obligaţi să se 
deplaseze peste 5 kilometri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
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 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

pentru a urma o grădiniţă din 
altă localitate.  
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

151.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale

Din suma prevăzută se alocă 
1428 mii lei pentru extindere 
reţea electrică în Prisăcani, 
Mireni, Mădăreşti, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 

Proiectul este în evaluare şi va 
asigura una din utilităţile absolut 
necesare unei comunităţi. 
Deserveşte peste 200 de familii 
 
 
 
Sursa de finanţare: MEC MA 
programul multianual de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

electrificare alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

152.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 

Din suma prevăzută se alocă 
1000 mii lei pentru asfaltarea 
drum (aprox. 1 km) între Biserică 
Catolică şi fostul Spital Rural 
Răducăneni, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 

Proiectul asigură facilitarea 
accesului în una din zonele cele 
mai populate ale localităţii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

153.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 

Din suma prevăzută se alocă 665 
mii lei pentru modernizarea Pieţei 
agroalimentare – obor 
Răducăneni, jud Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 

Piaţa agroalimentară din 
Răducăneni deserveşte o zonă 
ce cuprinde 5 comune. Este 
una din cele mai mare pieţe 
rurale din judeţul Iaşi. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
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potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

154.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 

Din suma prevăzută se alocă 
612,7 mii lei pentru amenajarea 
de trotuare şi spaţii pietonale în 
localitatea Răducăneni, comună 
Răducăneni, jud. Iaşi L=2,7 km, 
jud. Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 

Faza predare – primire 
amplasament. Necesită 
cofinanţarea de la Consiliul 
Judeţean - Hotărâre de Guvern 
în cuantum de 156 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
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finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

155.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 

Din suma prevăzută se alocă 300 
mii lei pentru construirea şcolii sat 
Cilibiu, comună Golăeşti, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Început în 2007 şi finalizată în 
proporţie de 50%. Întreruperea 
lucrărilor cauzează degradarea 
investiţiei. Şcoala va deservi 
peste 100 de familii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale HG577/1997 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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ulterioare. 
 

impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

156.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
614,7 mii lei pentru proiectul de 
investiţii Grădiniţa cu program 
normal Ţuţora – obiectiv de 
investiţii de finalizat – jud. Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Lucrare începută în anul 2007 şi 
neterminată. Este realizată în 
proporţie de 29%. Întreruperea 
lucrărilor cauzează degradarea 
investiţiei. Grădiniţa este 
prioritatea 1 pentru locuitorii 
comunei Ţuţora. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. 
HG.919/7.08.2007 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
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din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

157.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 52 
mii lei pentru asigurarea utilităţilor 
la Şcoala cu clasele I-IV 
Chipereşti, comună Ţuţora, jud. 
Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Lucrarea a fost începută în 
2006 şi au fost investiţi peste 
250 de mii de lei şi a fost 
realizat 82% din lucrare. 
Proiectul nu poate fi dat în 
folosinţă însă din cauza lipsei 
utilităţilor elementare. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 
HG1262/13.09.2006, HG 
454/20.06.2007, HG 
1285/24.10.2007 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
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proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

158.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 58 
mii lei pentru asigurarea utilităţi la 
Şcoala cu clasele I-IV Oprişeni, 
comună Ţuţora, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Lucrarea a fost începută în 
2006 şi au fost investiţi peste 
250 de mii de lei şi a fost 
realizat 81% din lucrare. 
Proiectul nu poate fi dat în 
folosinţă însă din cauza lipsei 
utilităţilor elementare. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 
HG1262/13.09.2006, HG 
454/20.06.2007, HG 
1285/24.10.2007: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

159.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
4800 mii lei pentru proiectul – 
reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea cămin cultural sat Ţuţora, 
comună Ţuţora, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Proiect aprobat de CNI, cu aviz 
favorabil, fără finanţare în acest 
moment 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
europene 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
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finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

160.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 100 
mii lei pentru proiect Alimentarea 
cu energie electrică a noilor 
consumatori + 60 de loturi de 
racordat, aproximativ 14 km, 
comună Ţuţora, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Proiect depus pentru accesarea 
de fonduri în cadrul Programului 
de îmbunătăţire a infrastructurii. 
Există SF. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
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există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

161.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 400 
mii lei pentru RK şi extindere 
sediul primăriei Ungheni, jud. Iaşi.
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD 
 
 

Lucrările sunt sistate din 2011 
din lipsă de finanţare. Proiectul 
este realizat din proporţie de 
85% şi nefinalizarea lui 
comportă riscul degradării 
avansate a construcţiei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
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162.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 90 
mii lei pentru Reabilitarea şcolii 
cu clasele I-IV, sat Mânzăleşti, 
comună Ţuţora, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Lucrările sunt sistate din 2009.  
Proiectul este realizat din 
proporţie de 85% şi 
nefinalizarea lui comportă riscul 
degradării avansate a 
construcţiei. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
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163.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 880 
mii lei pentru construirea grădiniţa 
sat Aroneanu, comună Aroneanu, 
jud. Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Proiect în evaluare, în cadrul 
PNDI, APROBAT de MDRAP. 
Grădiniţa este obiectiv de 
prioritate şi deserveşte o 
comunitate cu peste 1500 de 
familii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale, MDRAP PNDI

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

164.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 

Din suma prevăzută se alocă 220 
mii lei pentru proiect amenajare 

Suma este necesară şi 
reprezintă valoarea TVA-ului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
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milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

drumuri de acces la exploataţile 
agricole în comună Bârnova, jud. 
Iaşi. L=7,8 km. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Licitaţia este finalizată.  
 
 
Sursa de finanţare: PNDR – 
Măsura 125 îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea infrastructurii legate 
de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii şi silviculturii 

- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

165.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 

Din suma prevăzută se alocă 
1000 mii lei pentru finalizarea 
proiectului Modernizare Şcoala 
sat Păun, comună Bârnova, jud. 

Investiţia este prioritate de grad 
1 pentru localitate. Construcţia 
şcolii deserveşte aproximativ 
100 de copii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
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................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

166.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 

Din suma prevăzută se alocă 300 
mii lei pentru finalizarea investiţiei 
construire cămin cultural şi spaţii 
administrative, comună Dobrovăţ, 
jud. Iaşi. 
 

Proiectul este realizat în 
proporţie de 75%. Nefinalizarea 
acestuia creşte riscul degradării 
avansate a unei investiţii ce s-a 
ridicat până în prezent la peste 
1200 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
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 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
guvernamentale 

- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 

167.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 675 
mii lei pentru construcţie creşă, 
sat Holboca, comună Holboca, 
jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 

Documentaţii existente SF, 
DTAC, pentru avize şi autorizaţii 
mai sunt necesari 15 mii lei. 
Proiectul este vital pentru o 
comunitate în care rata 
natalităţii este una pozitivă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
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 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale, MDRAP 
 

judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 
 

168.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 450 
mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare cămin cultura 
Holboca, judeţul Iaşi 
 
 
Iniţiator: Comisia pentru 

Documentaţii existente SF, 
DTAC, pentru avize şi autorizaţii 
mai sunt necesari 30 mii lei.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
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 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Guvernamentale judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 
 

169.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 185 
mii lei pentru achitarea integrală a 
investiţiei construire Grădiniţa 
Mironeasa nr. 3 Frunziş, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: 
 

 
Lucrarea este finalizată dar nu e 
achitată în totalitate. 
Constructorul a acţionat în 
instanţă primăria Mironeasa şi 
există riscul blocării conturilor, 
fapt ce va afecta întreaga 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
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 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

comunitate.  
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 
 

170.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 

Din suma prevăzută se alocă 
118,3 mii lei pentru centru de 
îngrijire de zi pentru copii aflaţi în 
situaţii de risc, comună Miroslava, 
jud. Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 

Necesarul constituie contribuţia 
beneficiarului. Proiectul a fost 
început în 2011 şi este realizat 
în proporţie de 10%. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale, Ordinul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
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 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

MMFPS nr 1675/16.06.2011 în 
baza HG 928/2007 

judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

171.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale

Din suma prevăzută se alocă 
182,9 pentru finalizarea 
proiectului control integrat al 
poluării cu nutrienţi – platforme de 
depozitare şi gospodărire a 
gunoiului de grajd şi a deşeurilor 
menajere,  comună Miroslava, 
jud. Iaşi 
 

Sumă se constituie ca şi 
contribuţie a beneficiarului. 
Proiectul este început în 2010 şi 
este realizat în proporţie de 
95%. Suma este obligatorie 
pentru ca investiţia să fie dată 
în folosinţă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 
 

172.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale

Din suma prevăzută se alocă 
1800 mii lei pentru construirea 
grădiniţei în sat Mogoşeşti, 
comună Mogoşeşti, jud Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 

Proiectul a fost început în 2010. 
Grădiniţa este obiectiv prioritar 
pentru o comunitate cu spor 
natura pozitiv. Investiţia va 
deservi o localitate cu peste 
1000 de familii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Guvernamentale alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 
 

173.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale

Din suma prevăzută se alocă 80 
mii lei pentru utilităţi la şcoala 
Hadâmbu, comună Mogoşeşti, 
jud Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 

Peste 100 de copii sunt puşi în 
faţa unui risc major de 
îmbolnăvire din cauza lipsei 
apei potabile curente.  
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 
 

174.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale

Din suma prevăzută se alocă 435 
mii lei pentru finalizarea 
proiectului înfiinţarea Bazei 
sportive Multifuncţionale (Model 
Tip I) în comună Rediu, jud. Iaşi. 
 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 

Realizat în proporţie de 37%. În 
acest moment lucrările sunt 
oprite şi există riscul degradării 
investiţiei făcute până în 
prezent. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. OG 7/2006 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Program de dezvoltare a 
infrastructurii unor baze sportive
 

alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 
 

175.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale

Din suma prevăzută se alocă 
1000 mii lei pentru finalizarea 
proiectului construcţie Şcoala I-IV 
Ciocârleşti, comună Scânteia, 
jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 

Investiţia a fost începută în 
2007 şi a fost realizată în 
proporţie de 80%. Clădirea nu 
poate fi folosită ş sute de copii 
învaţă în spaţii inadecvate. 
Proiectul este prioritar pentru 
comunitatea locală. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 
 

176.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale

Din suma prevăzută se alocă 
1100 mii lei pentru finalizarea 
proiectului construcţie Şcoala 
Axinte Uricariul, asigurarea 
utilităţi, com. Scânteia, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 

Investiţia a fost începută în 
2007 şi a fost realizată în 
proporţie de 80%. Clădirea nu 
poate fi folosită ş sute de copii 
învaţă în spaţii inadecvate. 
Proiectul este prioritar pentru 
comunitatea locală. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 
 

177.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale

Din suma prevăzută se alocă 
1500 mii lei pentru finalizarea 
investiţiei RK şcoala I-VIII 
Boldeşti, comună Scânteia, jud 
Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 

Investiţia a fost începută în 
2007 şi a fost realizată în 
proporţie de 80%. Clădirea nu 
poate fi folosită ş sute de copii 
învaţă în spaţii inadecvate. 
Proiectul este prioritar pentru 
comunitatea locală. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 
 

178.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale

Din suma prevăzută se alocă 
426,7 mii lei pentru finalizarea 
modernizării corp B Grup Şcolar 
Şcheia,  jud. Iaşi. 
 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 

 Realizat în proporţie de 25%. 
Investiţia realizată până în 
prezent este în pericol de 
degradare. Proiectul va asigura 
servicii pentru peşte 100 de 
copii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 
 

Guvernamentale alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 
 

179.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale

Din suma prevăzută se alocă 175 
mii lei pentru proiect Amenajare 
bază sportivă Tomeşti, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 

Proiect început în decembrie 
2009. Faza de proiectare PUZ 
şi RLU. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. MDRAP 
Programul de dezvoltare a unor 
baze sportive în mediul rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 
 

alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 
 

180.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale

Din suma prevăzută se alocă 652 
mii lei pentru continuarea 
proiectului de investiţie Construire 
Grădiniţă în satul Dagâţa, 
comună Dagâţa, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 25%. Investiţia este 
absolut necesară pentru o 
comunitate cu spor natura 
pozitiv. Investiţia va deservi o 
comunitate cu peste 1000 de 
familii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 



 
 
Nr. 
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comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 

181.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 

Din suma prevăzută se alocă 568 
mii lei pentru proiectul RK Şcoala 
veche Mănăstirea, comună 
Dagâţa, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 70%. Investiţia este 
absolut necesară pentru 
comunitate. Investiţia va deservi 
o comunitate cu peste 300 de 
familii. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
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unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

182.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 

Din suma prevăzută se alocă 332 
mii lei pentru finalizarea 
proiectului Modernizarea drumuri 
de exploataţie agricolă în comună 
Drăguşeni, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 

Proiectul finanţat prin PNDR 
măsura 125 este absolut 
necesar pentru dezvoltarea 
agriculturii, principala sursă de 
venit a comunităţii locale. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale,  PNDR – 
Măsura 125 îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea infrastructurii legate 
de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii şi silviculturii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

183.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 

Din suma prevăzută se alocă 170 
mii lei pentru realizarea 
instalaţiilor termice, electrice şi 
grupurilor sanitare la Şcoala cu 
clasele I-VIII, sat Drăguşeni, 
comună Drăguşeni, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

Proiectul a fost realizat în 2010 
prin fonduri de la Banca 
Mondială însă investiţia nu 
poate fi dată în folosinţă datorită 
lipsei utilităţilor. Proiectul 
deserveşte o populaţie şcolară 
de peste 150 de copii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
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modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

184.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă 826 
mii lei pentru finalizarea investiţiei 
la Şcoala Gimnazială Grigore 
Sturză Perieni, comună Probota, 
jud. Iaşi. 
 
 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 49%. . Lucrările 
riscă să se degradeze, lucrarea 
nefiind dată în funcţiune. 
Investiţia este absolut necesară 
pentru o comunitate de peste 
1500 de familii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
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 Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

185.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 270 
de lei pentru finalizarea investiţiei 
la Şcoala Gimnazială Petru 
Anghel Probota, extindere grup 
sanitar, comună Probota, Jud. 
Iaşi. 
 
 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 30%. Lucrările 
riscă să se degradeze, lucrarea 
nefiind dată în funcţiune. 
Investiţia este absolut necesară 
pentru o comunitate şcolară de 
peste 100 de elevi. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

186.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 524 
mii lei pentru finalizarea investiţiei 
la Şcoala Avântu, comună 
Româneşti, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 42%. Lucrările 
riscă să se degradeze, lucrarea 
nefiind dată în funcţiune. 
Investiţia este absolut necesară 
pentru o comunitate şcolară de 
peste 150 de elevi. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 158 -

defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 

187.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 505 
mii lei pentru finalizarea investiţiei 
RK Grădiniţa Româneşti, 
asigurarea spaţiu şi condiţii de 
învăţământ, com. Româneşti, jud 
Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 26%. Lucrările 
riscă să se degradeze, lucrarea 
nefiind dată în funcţiune. 
Investiţia este absolut necesară 
pentru o comunitate şcolară de 
peste 40 de copii. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

188.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 100 
mii lei pentru finalizarea investiţiei 
construcţie Grădiniţă cu program 
normal comună Ţibăneşti, jud. 
Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 90% fiind investiţi 
deja peste 1.000 mii lei. 
Lucrările riscă să se degradeze, 
lucrarea nefiind dată în 
funcţiune. Investiţia este absolut 
necesară pentru o comunitate 
de peste 60 de copii preşcolari. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
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finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

189.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 900 
mii lei pentru finalizarea 
amenajării prin pietruire DC 
Coropceni- DN24, L= 3,5 km, 
judeţul Iaşi. 
 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD 
 
 

Lucrările au fost începute în 
2006. A fost realizat în proporţie 
de 30%. Au fost alocaţi 500 de 
mii lei prin HG-2006. Drumul 
este vital pentru a face legătura  
şi a scoate din izolare dintre 
comună Ciorteşti, judeţul Iaşi cu 
DN 24.  
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
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există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

190.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
4.400 mii lei pentru amenajarea 
drumuri de acces la exploataţile 
agricole în comună Comarna, 
judeţul Iaşi L=10,8 km 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Proiect integrat aprobat de AM, 
în cadrul  
 
Sursa de finanţare:  Fonduri 
Guvernamentale PNDR – 
Măsura 125 îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea infrastructurii legate 
de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii şi silviculturii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
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191.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
999,1 mii lei pentru finalizarea a 
două poduri de beton armat peste 
Pârâul Cozia şi Pod peste torent 
Cozia, comună Costuleni, judeţul 
Iaşi. 
 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Realizat în proporţie de 70%. 
Lucrările au fost sistate în 2011 
şi există riscul degradării 
investiţiei. Podurile asigură 
accesul a peste 1000 de familii 
într-o zonă cu risc ridicat de 
inundaţii. 
 
Sursa de finanţare: OG 7/2006, 
programul de dezvoltare a 
spaţiului rural 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
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192.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 320 
mii lei pentru finalizarea 
obiectivului de investiţii Şcoala 
generală clasele I+IV, sat Hiliţa, 
com. Costuleni, jud. Iaşi – 
finalizarea lucrări de extindere şi 
modernizare 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Investiţie începută în noiembrie 
2006. Stadiul fizic realizat 
80,4%. Lucrări sistate din 2008. 
Executat şi neplătit în 2011 - 83 
mii lei. Rest executat 254 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

193.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 

Din suma prevăzută se alocă 390 
lei pentru finalizarea obiectiv 

Lucrările au fost sistate în 2006. 
Au fost deja alocată jumătate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
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milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Grădiniţa Cozia, lucrări de 
construcţii şi instalaţii, comună 
Costuleni, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 
 

din sumă. Exista riscul 
degradării investiţiei realizate 
până în prezent. Obiectivul 
deserveşte o comună cu peste 
1200 de familii. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

194.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 

Din suma prevăzută se alocă 
4.124 mii lei pentru modernizarea 
drumului agricol de acces la 
exploataţie DE 4216 (zona Dealul 

Realizat în proporţie de 70%. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
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................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Morii), DE 4164 amplasat între 
satele Cozia şi Costuleni, L=9 
km, comună Costuleni, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

 
Sursa de finanţare:  PNDR – 
Măsura 125 îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea infrastructurii legate 
de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii şi silviculturii : 

locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

195.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 

Din suma prevăzută se alocă 500 
mii lei pentru finalizarea Grădiniţei 
cu trei săli de clasă, proiectare şi 
execuţie, comună Cozmeşti, 
judeţul Iaşi. 
 

Construcţia unei grădiniţe este 
un proiect de Prioritate 1 pentru 
comună Cozmeşti. Obiectivul 
deserveşte o localitate cu peste 
1000 de familii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
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 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Sursa de finanţare: Guvernul 
României – proiectul 
Guvernamental de reabilitare 
şcoli 

- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

196.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 

Din suma prevăzută se alocă 180 
mii lei pentru asigurarea cu 
utilităţi pentru unităţi de 
învăţământ – Şcoala cu clasele I-
VIII Gura Bohotin, com Gorban, 
jud. Iaşi 
 
Iniţiator: 

Programul a fost demarat în 
2008 de ISJ Iaşi cu finanţare 
PIR, care însă nu a mai fost 
finanţat prin fonduri europene şi 
a fost transferat la Primăria 
Gorban 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Guvernamentale potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 

197.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale

Din suma prevăzută se alocă 175 
mii lei pentru construire Grădiniţă 
cu 3 săli de clasă, grup sanitar 
propriu şi fosă vidanjabilă, 
împrejmuire teren şi racord 
electric com. Grozeşti, jud. Iaşi 
 
 
Iniţiator: 

Lucrări începute şi nefinalizate. 
Sumă e necesară pentru ca 
investiţia să fie funcţională. 
Suma alocată până acum a fost 
de peste 8500 mii lei însă 
clădirea nu poate fi folosită 
datorită lipsei utilităţilor 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Guvernamentale, HG 
364/26.03.2008 

alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 

198.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 

Din suma prevăzută se alocă 150 
mii lei pentru reabilitare faţadă 
Şcoala cu cls I-VIII Grozeşti, jud. 
Iaşi 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 

Izolarea termică a faţadei va 
permite o economie 
substanţiala la plata utilităţilor. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale, HG 
1155/24.09.2008 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
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unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

199.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 

Din suma prevăzută se alocă 500 
mii lei pentru redeschiderea – 
modernizarea DJ 244 F Grozeşti-
Bohotin-Moşna-Pietriş-Dolheşti-
DN24, segmentul Moşna-Pietriş. 
L=5 km (legătura DN24-DN28, 
jud. Iaşi 
 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 

Drum necirculat auto după ce 
vegetaţia a acoperit drumul. 
Calea de acces este extrem de 
importantă realizând legătura 
între două drumuri naţionale şi 
facilitând accesul pentru o 
comunitate cu peste 1000 de 
familii. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

200.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 

Din suma prevăzută se alocă 
2116 mii lei pentru construirea 
grădiniţei Moşna 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD 

Lucrări sistate din ianuarie 
2010. Investiţia este esenţială 
pentru o comunitate în care 
numărul de preşcolari este în 
creştere. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale HG 655/2009 
HG 1270/2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
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modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 
 

calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

201.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă 
1450 mii lei pentru construirea 
Cămin Cultura Moşna, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Proiect iniţiat. SF întocmit 
pentru Centrul Civic al comunei 
Moşna, jud. Iaşi. În stadiul PT. 
Pregătit pentru finanţare 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale Aprobat prin 
OUG 118/2006 sesiunea 
04.07.2007 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
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 locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

202.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 450 
mii lei pentru construire Grădiniţa, 
sat Măreşti (un modul pentru o 
grupă de 30 de copii), jud. Iaşi 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 

Proiect iniţiat. SF întocmit. 
Există toate avizele. Proiectul e 
prioritar pentru comunitate, 
preşcolarii fiind obligaţi să se 
deplaseze peste 5 kilometri 
pentru a urma o grădiniţă din 
altă localitate.  
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

203.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
1428 mii lei pentru extindere 
reţea electrică în Prisăcani, 
Mireni, Mădăreşti, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Proiectul este în evaluare şi va 
asigura una din utilităţile absolut 
necesare unei comunităţi. 
Deserveşte peste 200 de familii 
 
Sursa de finanţare: MEC MA 
programul multianual de 
electrificare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
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defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 

204.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
1000 mii lei pentru asfaltarea 
drum (aprox. 1 km) între Biserică 
Catolică şi fostul Spital Rural 
Răducăneni, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Proiectul asigură facilitarea 
accesului în una din zonele cele 
mai populate ale localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

205.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 665 
mii lei pentru modernizarea Pieţei 
agroalimentare – obor 
Răducăneni, jud Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Piaţa agroalimentară din 
Răducăneni deserveşte o zonă 
ce cuprinde 5 comune. Este 
una din cele mai mare pieţe 
rurale din judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
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finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

206.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
612,7 mii lei pentru amenajarea 
de trotuare şi spaţii pietonale în 
localitatea Răducăneni, comună 
Răducăneni, jud. Iaşi L=2,7 km, 
jud. Iaşi 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Faza predare – primire 
amplasament. Necesită 
cofinanţarea de la Consiliul 
Judeţean - Hotărâre de Guvern 
în cuantum de 156 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
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există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

207.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 300 
mii lei pentru construirea şcolii sat 
Cilibiu, comună Golăeşti, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Început în 2007 şi finalizată în 
proporţie de 50%. Întreruperea 
lucrărilor cauzează degradarea 
investiţiei. Şcoala va deservi 
peste 100 de familii. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale HG577/1997 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
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208.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
614,7 mii lei pentru proiectul de 
investiţii Grădiniţa cu program 
normal Ţuţora – obiectiv de 
investiţii de finalizat – jud. Iaşi 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Lucrare începută în anul 2007 şi 
neterminată. Este realizată în 
proporţie de 29%. Întreruperea 
lucrărilor cauzează degradarea 
investiţiei. Grădiniţa este 
prioritatea 1 pentru locuitorii 
comunei Ţuţora. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. 
HG.919/7.08.2007 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
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209.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 52 
mii lei pentru asigurarea utilităţilor 
la Şcoala cu clasele I-IV 
Chipereşti, comună Ţuţora, jud. 
Iaşi. 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Lucrarea a fost începută în 
2006 şi au fost investiţi peste 
250 de mii de lei şi a fost 
realizat 82% din lucrare. 
Proiectul nu poate fi dat în 
folosinţă însă din cauza lipsei 
utilităţilor elementare. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 
HG1262/13.09.2006, HG 
454/20.06.2007, HG 
1285/24.10.2007 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

210.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 

Din suma prevăzută se alocă 58 
mii lei pentru asigurarea utilităţi la 

Lucrarea a fost începută în 
2006 şi au fost investiţi peste 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
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milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Şcoala cu clasele I-IV Oprişeni, 
comună Ţuţora, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

250 de mii de lei şi a fost 
realizat 81% din lucrare. 
Proiectul nu poate fi dat în 
folosinţă însă din cauza lipsei 
utilităţilor elementare. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 
HG1262/13.09.2006, HG 
454/20.06.2007, HG 
1285/24.10.2007: 

- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

211.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 

Din suma prevăzută se alocă 
4800 mii lei pentru proiectul – 
reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea cămin cultural sat Ţuţora, 

Proiect aprobat de CNI, cu aviz 
favorabil, fără finanţare în acest 
moment 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
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................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

comună Ţuţora, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD  
 
 

Sursa de finanţare: Fonduri 
europene 

locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

212.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 

Din suma prevăzută se alocă 100 
mii lei pentru proiect Alimentarea 
cu energie electrică a noilor 
consumatori + 60 de loturi de 
racordat, aproximativ 14 km, 
comună Ţuţora, jud. Iaşi 

Proiect depus pentru accesarea 
de fonduri în cadrul Programului 
de îmbunătăţire a infrastructurii. 
Există SF. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
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 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Guvernamentale - sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

213.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 

Din suma prevăzută se alocă 400 
mii lei pentru RK şi extindere 
sediul primăriei Ungheni, jud. Iaşi.
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 

Lucrările sunt sistate din 2011 
din lipsă de finanţare. Proiectul 
este realizat din proporţie de 
85% şi nefinalizarea lui 
comportă riscul degradării 
avansate a construcţiei. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Guvernamentale potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 

214.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale

Din suma prevăzută se alocă 90 
mii lei pentru Reabilitarea şcolii 
cu clasele I-IV, sat Mânzăleşti, 
comună Ţuţora, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 

Lucrările sunt sistate din 2009.  
Proiectul este realizat din 
proporţie de 85% şi 
nefinalizarea lui comportă riscul 
degradării avansate a 
construcţiei. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 
 

215.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale

Din suma prevăzută se alocă 220 
mii lei pentru proiect amenajare 
drumuri de acces la exploataţile 
agricole în comună Bârnova, jud. 
Iaşi. L=7,8 km. 
 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 

Suma este necesară şi 
reprezintă valoarea TVA-ului. 
Licitaţia este finalizată.  
 
Sursa de finanţare: PNDR – 
Măsura 125 îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea infrastructurii legate 
de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii şi silviculturii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 
 

216.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale

Din suma prevăzută se alocă 
182,9 pentru finalizarea 
proiectului control integrat al 
poluării cu nutrienţi – platforme de 
depozitare şi gospodărire a 
gunoiului de grajd şi a deşeurilor 
menajere,  comună Miroslava, 
jud. Iaşi 
 

Sumă se constituie ca şi 
contribuţie a beneficiarului. 
Proiectul este început în 2010 şi 
este realizat în proporţie de 
95%. Suma este obligatorie 
pentru ca investiţia să fie dată 
în folosinţă. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Guvernamentale alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 

217.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 

Din suma prevăzută se alocă 332 
mii lei pentru finalizarea 
proiectului Modernizarea drumuri 
de exploataţie agricolă în comună 
Drăguşeni, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 

Proiectul finanţat prin PNDR 
măsura 125 este absolut 
necesar pentru dezvoltarea 
agriculturii, principala sursă de 
venit a comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale,  PNDR – 
Măsura 125 îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea infrastructurii legate 
de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii şi silviculturii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
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unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 
 

modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

218.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 

Din suma prevăzută se alocă 170 
mii lei pentru realizarea 
instalaţiilor termice, electrice şi 
grupurilor sanitare la Şcoala cu 
clasele I-VIII, sat Drăguşeni, 
comună Drăguşeni, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 

Proiectul a fost realizat în 2010 
prin fonduri de la Banca 
Mondială însă investiţia nu 
poate fi dată în folosinţă datorită 
lipsei utilităţilor. Proiectul 
deserveşte o populaţie şcolară 
de peste 150 de copii. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 188 -

Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

219.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 

Din suma prevăzută se alocă 826 
mii lei pentru finalizarea investiţiei 
la Şcoala Gimnazială Grigore 
Sturză Perieni, comună Probota, 
jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 49%. . Lucrările 
riscă să se degradeze, lucrarea 
nefiind dată în funcţiune. 
Investiţia este absolut necesară 
pentru o comunitate de peste 
1500 de familii. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
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modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

220.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă 270 
de lei pentru finalizarea investiţiei 
la Şcoala Gimnazială Petru 
Anghel Probota, extindere grup 
sanitar, comună Probota, Jud. 
Iaşi. 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 30%. Lucrările 
riscă să se degradeze, lucrarea 
nefiind dată în funcţiune. 
Investiţia este absolut necesară 
pentru o comunitate şcolară de 
peste 100 de elevi. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
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 Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 

221.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 524 
mii lei pentru finalizarea investiţiei 
la Şcoala Avântu, comună 
Româneşti, jud. Iaşi. 
 
 
 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 42%. Lucrările 
riscă să se degradeze, lucrarea 
nefiind dată în funcţiune. 
Investiţia este absolut necesară 
pentru o comunitate şcolară de 
peste 150 de elevi. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
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Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 
 
 

222.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 505 
mii lei pentru finalizarea investiţiei 
RK Grădiniţa Româneşti, 
asigurarea spaţiu şi condiţii de 
învăţământ, com. Româneşti, jud 
Iaşi. 
 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 26%. Lucrările 
riscă să se degradeze, lucrarea 
nefiind dată în funcţiune. 
Investiţia este absolut necesară 
pentru o comunitate şcolară de 
peste 40 de copii. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
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Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

223.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 100 
mii lei pentru finalizarea investiţiei 
construcţie Grădiniţă cu program 
normal comună Ţibăneşti, jud. 
Iaşi. 
 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 90% fiind investiţi 
deja peste 1.000 mii lei. 
Lucrările riscă să se degradeze, 
lucrarea nefiind dată în 
funcţiune. Investiţia este absolut 
necesară pentru o comunitate 
de peste 60 de copii preşcolari. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
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proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

224.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 683 
mii lei pentru RK Şcoala 
Războieni, comună Ţibăneşti, jud. 
Iaşi. 
 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 60% fiind investiţi 
deja peste 874 mii lei. Lucrările 
riscă să se degradeze, lucrarea 
nefiind dată în funcţiune. 
Investiţia este absolut necesară 
pentru o comunitate de peste 
100 de copii. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

225.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 60 
mii lei pentru finalizarea 
proiectului Centrul de zi pentru 
copii Ioanid Romanescu, sat 
Voineşti, comună Voineşti, jud. 
Iaşi. 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor la 
investiţie. Centrul va deservi o 
populaţie preşcolară şi şcolară 
de peste 100 de copii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fonduri Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
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finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

226.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 
3208 mii lei pentru continuarea 
proiectului integrat modernizarea 
prin asfaltare a drumurilor 
comunale sat Voineşti, înfiinţarea 
reţea de distribuţie gaze natura 
sat Voineşti,  înfiinţarea centrului 
de timp After School sat Voineşti, 
com Voineşti, jud Iaşi. 
 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Proiect integrat aprobat de AM 
în cadrul PNDR Măsura 322. 
Proiectul este vital pentru una 
din cele mai mari comune a 
judeţului Iaşi. Investiţiile vor 
deservi aproape 8.000 de 
oameni. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale PNDR Măsura 
322 Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea serviciilor 
de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
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există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

227.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Din suma prevăzută se alocă 320 
mii lei pentru finalizarea investiţiei 
Şcoala generală clasele I-IV sat 
Hiliţa, comună Costuleni, jud. Iaşi.
 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

Investiţie începută în 2006 şi 
realizată în proporţie de 80%. 
Lucrarea este în pericol de 
degradare avansată din cauza 
nefolosiţii acesteia. În acest 
timp peste 150 de copii învaţă 
în condiţii neconforme cu 
standardele europene. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
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228.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Se propune la lit. d) 
suplimentarea sumei de 1754,0 
mil. lei cu 112,5 milioane lei 
astfel: 
 
d) 1866,5 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor şi judeţelor 
prevăzut în anexa 7, care se 
repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilorart.33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu  
modificările  şi completările 
ulterioare.  
 
Autori amendament:  
ANGHEL STANCIU (PSD/USL) 
NECULAI RATOI (PSD/USL) 
VASILE MOCANU (PSD/USL) 
CONSTANTIN ADASCALITEI  
(PSD/USL) 
GHEORGHE EMACU 
(UNPR/USL) 
CRISTINA NICHITA (PSD/USL) 
SORIN IACOBAN (PSD/USL) 
TUDOR CIUHODARU (PP-DD) 
 
 
Sursa de finanţare:  

Motivare: 
Iaşul, Capitala culturală a 
Moldovei nu beneficiază de un 
aeroport internaţional care să 
faciliteze atingerea obiectivului 
propus de a deveni un adevărat 
pol de creştere economică 
pentru întreaga zonă.  
Actualul Aeroport „Internaţional” 
Iaşi este printre cele mai vechi 
din ţară, cu primele zboruri din 
anul 1905, cu statut comercial 
din 1926, odată cu inaugurarea 
cursei Bucureşti-Galaţi-Iaşi şi 
Chişinău. 
Dotat, în prezent, cu o pistă din 
beton realizată în 1969, cu 
lungimea de numai 1800 de 
metri lungime, o aerogară ce 
procesează numai 150 de 
persoane pe oră, aşa-zisul 
Aeroport Internaţional Iaşi este 
un aeroport primitiv, demn de 
lumea a treia şi nu de o ţară 
membră a Uniunii Europene. 
Documentele arată că aducerea 
la standardele europene a 
aeroporturilor din Bucureşti, 
Timişoara sau chiar Cluj, s-a 
făcut, în principal cu investiţii 
guvernamentale şi drept 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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Se propune suplimentarea sumei 
de 1754,0 mil. lei cu 112,5 
milioane lei de la Ministerul 
Transporturilor, anexa 3/24, 
pentru suplimentarea bugetului 
propriu al jud. Iaşi, poziţia 42 din 
anexa 7, pentru finanţarea  
proiectului de investiţii 
„Dezvoltarea  şi modernizarea 
Aeroportului Internaţional Iaşi”, la 
poziţia “Sume ce se repartizează 
în baza unor acte normative” 
respectiv H.G. 1208/2009, 
modificată şi completată ca 
Aeroportul Iaşi să devină punct 
de lucru în cadrul Companiei 
Aeroportul – SA. sub autoritatea 
Ministerului Transportului 

urmare considerăm că este 
moral şi echitabil faţă de fostele 
Principate româneşti ca 
Guvernul să includă în 
bugetul pe 2013, finanţarea 
Dezvoltării şi Modernizării 
Aeroportului Internaţional 
Iaşi, pentru a se realiza pista de 
2400÷3000 metri şi respectiv a 
unei aerogării cu o capacitate 
de procesare de 400 de 
persoane pe oră, ambele de 
dimensiuni mai mici decât cele 
corespunzătoare Timişoarei şi 
Clujului. 
Acest lucru este posibil prin 
modificarea şi completare H.G. 
1208/2009 prin care Aeroportul 
Iaşi să revină sub autoritatea 
ministerului Transporturilor 
în cadrul Companiei 
Naţionale „Aeroportul 
Bucureşti-S.A.” ca punct de 
lucru (conform art.3, alin.(2) din 
Statutul Companiei), asemenea 
Aeroportului Otopeni şi 
respectiv Aeroportul Băneasa 
(art.2 alin.(1) din H.G. 
1208/2009), caz în care poate 
finanţat de către Guvern.  
 
.  

229.  Art.4. - Din taxa pe valoarea Se propune la lit. d) În anul 2012 sumele din taxa pe Se propune respingerea 
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adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

suplimentarea sumei: 
 
d) 1780,2 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările  şi completările 
ulterioare;  
 
Autor amendament:  
Stanciu Anghel – deputat PSD 
Iaşi 

valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale  
propuse a se aloca Județului 
Iași sunt în procent de 88,22% 
față de cele pe anul 2011. 
În 2013 se prevede o sumă 
practic identică, 60.694 mii lei 
faţă de 59.844 mii lei, cu +1,4% 
mai mare. Propunem suma de 
86.886 mii lei cât a judeţului 
Suceava. Deci o creştere cu 
26.192 mii lei. Menționăm că 
majoritatea autorităților locale 
din județ înregistrează probleme 
majore în susținerea activităților 
specifice administrațiilor locale, 
lipsa resurselor financiare  și a 
surselor locale posibil de 
mobilizat generând o slabă 
dezvoltare a comunităților. 
Ținând cont de necesitățile de 
fonduri financiare pentru 
bugetele locale, sumele 
repartizate nu vor acoperi și 
necesarul pentru cofinanțarea 
proiectelor aflate în 
implementare, pentru achitarea 
restanțelor (arieratelor) 
înregistrate de autoritățile 
locale, generate în special de 
restanțele la plata investițiilor 
începute prin programele 
naționale gestionate de 

amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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ministere (O.G. 7/2006, H. G. 
577/1997, etc.) Este necesar a 
se ține cont de asigurarea de 
sume de echilibrare pentru plata 
debitelor întrucât în baza 
prevederilor O.U.G. 63/2010, 
autoritățile locale nu pot angaja 
alte cheltuieli dacă nu achită 
debitele înregistrate la 31 
decembrie 2012 și nici nu pot 
efectua obiective de investiții 
noi, strict necesare, dacă nu au 
asigurate sursele de finanțare 
pentru cele în continuare potrivit 
graficelor de execuție/ 
termenelor de punere în 
funcțiune, ceea ce va determina 
blocaje în funcționarea 
administrației locale.  
 

230.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 14.638,2 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care 
................ 
 
 
 d) 1.754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 

Se propune modificarea lit.d) 
astfel: 
 
d) 1754,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale prin 
hotărâre a consiliului judeţean, 
potrivit unor criterii specifice 
aprobate prin hotărâre a 
consiliului judeţean, prin 

Repartizarea sumelor defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat se realizează de regulă 
prin decizie a directorului 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene, în cele mai 
multe cazuri numit pe criterii 
politice, însă  Consiliul judeţean, 
conform principiului 
subsidiarităţii, este organ ales 
prin votul liber exprimat al 
cetăţenilor pe care îi reprezintă  
şi cunoaşte necesităţile de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 201 -

potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

excepţie de la prevederile Legii 
finanţelor publice locale 
nr.273/2006, după consultarea 
primarilor  şi cu asistenţa 
tehnică de specialitate a 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene”.  
 
Autor amendament:  
Stanciu Anghel – deputat PSD 
Iaşi 

dezvoltare ale autorităţilor 
publice locale comunale, 
orăşeneşti, municipale. 

ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

231.  Articol nou. 41 Se propune introducerea unui 
articol nou 41 cu următorul 
cuprins: 
 
“Bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, la capitolul 83.01 
„Agricultură, silvicultură, 
piscicultură şi vânătoare", 
titlul VIII "Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) 
postaderare", articolul 
"Programe din Fondul 
European pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală – FEADR - 
Continuarea finanţării măsurii 
322 cu 410.000 mii lei, prin 
realocarea unei sume 
echivalente din fonduri 
prevăzute la secțiunea “Bunuri 
și servicii.” 

Măsura 322 privind "Renovarea, 
dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale" din 
Axa III – „Calitatea vieţii în 
zonele rurale şi diversificarea 
economiei rurale” a Programului 
Național de Dezvoltare Rurală 
2007-2013 este cel mai accesat 
program european existând în 
prezent numeroase cereri 
declarate eligibile însă 
nefinanțate, astfel apărând 
riscul ridicat de pierdere a 
aplicațiilor și corelativ a 
finanțărilor FEADR. Mai mult, 
prelungirea programului 
european cu bani de la bugetul 
de stat va constitui un argument 
în plus în discuțiile despre 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a 
se diminua 
Menţionăm faptul că art. 15 
alin. (3) din proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 
2013, prevede În condiţiile 
prevederilor Legii 
nr.500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, în 
cursul întregului an 
ordonatorii principali de 
credite pot efectua virări de 
credite bugetare între titlurile, 
articolele şi alineatele de 
cheltuieli din cadrul aceluiaşi 
capitol sau de la alte capitole 
pentru asigurarea fondurilor 
necesare la titlul „Proiecte cu 
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Inițiator: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat si 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
Mircea Dan Geoană – senator 
PSD 
 
Sursa de finanțare: 
Realocarea sume de 410.000 mii 
lei din fonduri prevăzute la 
secțiunea “Bunuri și servicii”. 
 

perspectiva europeană 2014-
2020 de a aloca fonduri în plus 
pentru această axă de 
dezvoltare. 

finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare”, 
cu încadrarea în nivelul total 
al fondurilor aprobate şi cu 
respectarea prevederilor de 
la alin.(7) al art.12. 
Totodată pentru acoperirea 
cofinanţării pentru proiectele 
aprobate din PNDR şi pentru 
care s-au emis decizii de 
finanţare sunt cuprinse sume 
în bugetul MADR, sume ce 
acoperă necesarul de 
finanţare pentru anul 2013. 

232.  Lege a bugetului de stat pe anul 
2013 Art 4, alin e) 

Din suma prevăzută se alocă 880 
mii lei pentru construirea grădiniţa 
sat Aroneanu, comună Aroneanu, 
jud. Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 

Proiect în evaluare, în cadrul 
PNDI, APROBAT de MDRAP. 
Grădiniţa este obiectiv de 
prioritate şi deserveşte o 
comunitate cu peste 1500 de 
familii. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale, MDRAP PNDI

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 
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Grupul Parlamentar PPDD   
 
 

233.  Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă 
1000 mii lei pentru finalizarea 
proiectului Modernizare Şcoala 
sat Păun, comună Bârnova, jud. 
Iaşi 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 

Investiţia este prioritate de grad 
1 pentru localitate. Construcţia 
şcolii deserveşte aproximativ 
100 de copii 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 

234.  Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă 300 
mii lei pentru finalizarea investiţiei 
construire cămin cultural şi spaţii 
administrative, comună Dobrovăţ, 
jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 

Proiectul este realizat în 
proporţie de 75%. Nefinalizarea 
acestuia creşte riscul degradării 
avansate a unei investiţii ce s-a 
ridicat până în prezent la peste 
1200 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 
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echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 

235.  Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă 675 
mii lei pentru construcţie creşă, 
sat Holboca, comună Holboca, 
jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 

Documentaţii existente SF, 
DTAC, pentru avize şi autorizaţii 
mai sunt necesari 15 mii lei. 
Proiectul este vital pentru o 
comunitate în care rata 
natalităţii este una pozitivă. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale, MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 

236.  Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă 450 
mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare cămin cultura 
Holboca, judeţul Iaşi 
 
Iniţiator: 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 

Documentaţii existente SF, 
DTAC, pentru avize şi autorizaţii 
mai sunt necesari 30 mii lei.  
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 205 -

 
Grupul Parlamentar PPDD   
Comisia de Administraţie 

237.  Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă 185 
mii lei pentru achitarea integrală a 
investiţiei construire Grădiniţa 
Mironeasa nr. 3 Frunziş, jud. Iaşi 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 

 
Lucrarea este finalizată dar nu e 
achitată în totalitate. 
Constructorul a acţionat în 
instanţă primăria Mironeasa şi 
există riscul blocării conturilor, 
fapt ce va afecta întreaga 
comunitate.  
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 

238.  Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă 
118,3 mii lei pentru centru de 
îngrijire de zi pentru copii aflaţi în 
situaţii de risc, comună Miroslava, 
jud. Iaşi 
 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 

Necesarul constituie contribuţia 
beneficiarului. Proiectul a fost 
început în 2011 şi este realizat 
în proporţie de 10%. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale, Ordinul 
MMFPS nr 1675/16.06.2011 în 
baza HG 928/2007 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 
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publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 

239.  Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă 
1800 mii lei pentru construirea 
grădiniţei în sat Mogoşeşti, 
comună Mogoşeşti, jud Iaşi. 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 

Proiectul a fost început în 2010. 
Grădiniţa este obiectiv prioritar 
pentru o comunitate cu spor 
natura pozitiv. Investiţia va 
deservi o localitate cu peste 
1000 de familii. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 

240.  Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă 80 
mii lei pentru utilităţi la şcoala 
Hadâmbu, comună Mogoşeşti, 
jud Iaşi. 
 
Iniţiator: 
 

Peste 100 de copii sunt puşi în 
faţa unui risc major de 
îmbolnăvire din cauza lipsei 
apei potabile curente.  
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 
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Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 

241.  Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă 435 
mii lei pentru finalizarea 
proiectului înfiinţarea Bazei 
sportive Multifuncţionale (Model 
Tip I) în comună Rediu, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 

Realizat în proporţie de 37%. În 
acest moment lucrările sunt 
oprite şi există riscul degradării 
investiţiei făcute până în 
prezent. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. OG 7/2006 
Program de dezvoltare a 
infrastructurii unor baze sportive

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 

242.  Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă Investiţia a fost începută în Se propune respingerea 
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1000 mii lei pentru finalizarea 
proiectului construcţie Şcoala I-IV 
Ciocârleşti, comună Scânteia, 
jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 

2007 şi a fost realizată în 
proporţie de 80%. Clădirea nu 
poate fi folosită ş sute de copii 
învaţă în spaţii inadecvate. 
Proiectul este prioritar pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 

243.  Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă 
1100 mii lei pentru finalizarea 
proiectului construcţie Şcoala 
Axinte Uricariul, asigurarea 
utilităţi, com. Scânteia, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

Investiţia a fost începută în 
2007 şi a fost realizată în 
proporţie de 80%. Clădirea nu 
poate fi folosită ş sute de copii 
învaţă în spaţii inadecvate. 
Proiectul este prioritar pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 
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Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 

244.  Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă 
1500 mii lei pentru finalizarea 
investiţiei RK şcoala I-VIII 
Boldeşti, comună Scânteia, jud 
Iaşi. 
 
 
 
Iniţiator: 
 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 

Investiţia a fost începută în 
2007 şi a fost realizată în 
proporţie de 80%. Clădirea nu 
poate fi folosită ş sute de copii 
învaţă în spaţii inadecvate. 
Proiectul este prioritar pentru 
comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 

245.  Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă 
426,7 mii lei pentru finalizarea 
modernizării corp B Grup Şcolar 
Şcheia,  jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: 

 Realizat în proporţie de 25%. 
Investiţia realizată până în 
prezent este în pericol de 
degradare. Proiectul va asigura 
servicii pentru peşte 100 de 
copii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 
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Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 

 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

246.  Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă 175 
mii lei pentru proiect Amenajare 
bază sportivă Tomeşti, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   
 

Proiect început în decembrie 
2009. Faza de proiectare PUZ 
şi RLU. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale. MDRAP 
Programul de dezvoltare a unor 
baze sportive în mediul rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 

247.  Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă 652 
mii lei pentru continuarea 
proiectului de investiţie Construire 
Grădiniţă în satul Dagâţa, 

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 25%. Investiţia este 
absolut necesară pentru o 
comunitate cu spor natura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
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comună Dagâţa, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si 
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD  
 

pozitiv. Investiţia va deservi o 
comunitate cu peste 1000 de 
familii. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

aplicabilitatea . 

248.  Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă 568 
mii lei pentru proiectul RK Şcoala 
veche Mănăstirea, comună 
Dagâţa, jud. Iaşi. 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru 
administratie publica, amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic din 
Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD  
 

Proiectul a fost realizat în 
proporţie de 70%. Investiţia este 
absolut necesară pentru 
comunitate. Investiţia va deservi 
o comunitate cu peste 300 de 
familii. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 

249.  Art 4, alin e) Din suma prevăzută se alocă Investiţia este prioritate de grad Se propune respingerea 
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1000 mii lei pentru finalizarea 
proiectului Modernizare Şcoala 
sat Păun, comună Bârnova, jud. 
Iaşi 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri 
Guvernamentale 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
invatamant, stiinta, tineret si sport 
din Senat si Comisia pentru 
invatamant, stiinta, tineret si sport 
din Camera Deputatilor 
 
Senator PP DD Agrigoroaei Ionel 
 
Grupul Parlamentar PPDD   

1 pentru localitate. Construcţia 
şcolii deserveşte aproximativ 
100 de copii 
 
 
 
 

amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 

250.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.369,9 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
e) 250,0 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 425 mii lei, pentru 
finantarea obiectivului „Baza 
sportiva multifuncţionala tip 
II”,comuna Smirdan Jud.Tulcea 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 
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sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

251.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.369,9 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
e) 250,0 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 600 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Baza 
sportiva comuna Mahmudia Jud. 
Tulcea 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 

252.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.369,9 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
e) 250,0 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Construire 
Pod peste raul Hamangia, Sat 
Panduru, Comuna Baia Judet: 
Tulcea 
 
Sursa de finantare: taxa pe 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 
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rural, care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

valoare adaugata 
 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

253.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.369,9 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
e) 250,0 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Retea de 
canalizare si statie de epurare, 
Comuna Turcoaia, Judet: Tulcea 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
Autori:  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Suma este necesara pentru 
finantarea obiectivului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 

254.  Art.4. – Din taxa pe valoarea Din suma prevăzută se alocă Aceasta suma este necesara Se propune respingerea 
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adăugată se alocă 13.369,9 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
e) 250,0 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

suma de 685,834 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Baza 
sportiva, Comuna Chilia Veche, 
Judet: Tulcea  
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 
 

amendamentului întrucât  
ART.4 nu are alin.e), OG 
7/2006 încetându-şi 
aplicabilitatea . 

255.  Art.5. - (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.a), sunt 
destinate: 
…………………. 
 
 
 
 
b) finanţării drepturilor privind 
acordarea de produse lactate şi 
de panificaţie pentru elevii din 
învăţământul primar şi gimnazial 
de stat şi privat, precum şi 

Art.5 alin (1) lit. b) se modifică şi 
va avea următorul conţinut: 
 
 „Art.5 (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoare adăugată, 
prevăzute la art.4 lit. a), sunt 
destinate finanţării:  
 
b)drepturilor privind acordarea 
de produse lactate  şi de 
panificaţie pentru elevii din  
clasele I-VIII din învăţământul 
de stat, privat şi confesional, 
precum şi pentru copiii 

Motivare: 
Învăţământul particular  şi 
confesional este prevăzut în 
Constituţie la art.32 alin.(5).  
Art.16 alin.(1) din Constituţie 
precizează că toţi cetăţenii sunt 
egali în faţa legii. Prin urmare 
elevii din clasele I-IV, cetăţeni 
români, din şcolile particulare şi 
confesionale trebuie să aibă 
aceleaşi drepturi ca elevii din 
şcolile de stat. Aceasta cu atât 
mai mult cu cât finanţarea 
urmează elevul.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- alocarea sumelor de la 
buget se face în baza unor 
acte normative care 
reglementează acest lucru. 
Pentru finantarea drepturilor 
privind acordarea de 
produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din 
clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi 
privat, precum şi pentru 
copiii preşcolari din 
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pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore; 
 
 

preşcolari  
din grădiniţele de stat şi private 
cu program normal de 4 ore”  
 
Autor amendament:  
Anghel Stanciu – Deputat PSD 
Iaşi 

grădiniţele de stat şi private 
cu program normal de 4 ore, 
s-a facut respectând 
prevederile OUG96/2002, 
privind acordarea de 
produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din 
învăţământul primar şi 
gimnazial de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de 
stat şi private cu program 
normal de 4 ore, cu 
modificările şi completările 
ulterioare , act normativ care 
nu prevede acordarea 
acestor drepturi şi elevilor 
din  învăţământul confesional  
. 

256.  Art.5. - (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.a), sunt 
destinate: 
…………………. 
 
 
 
 
b) finanţării drepturilor privind 
acordarea de produse lactate şi 
de panificaţie pentru elevii din 
învăţământul primar şi gimnazial 
de stat şi privat, precum şi 

 
Art.5. - (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.a), sunt 
destinate: 
 
 
b) finanţării drepturilor privind 
acordarea de produse lactate şi 
de panificaţie pentru elevii din 
învăţământul primar şi gimnazial 
de stat şi privat, precum şi pentru 
copiii preşcolari din grădiniţele de 
stat şi private cu program normal 

 
Atât părinţii, cât şi directorii de 
şcoli solicită înlocuirea 
produselor lactate şi de 
panificaţie cu o masă caldă, 
având în vedere că tot mai mulţi 
elevi sunt cuprinşi în  
programele after-school 
organizate în unităţile şcolare 
de stat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- alocarea sumelor de la 
buget se face în baza unor 
acte normative care 
reglementează acest lucru. 
Pentru finantarea drepturilor 
privind acordarea de 
produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din 
clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi 
privat, precum şi pentru 
copiii preşcolari din 
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pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore; 
 
 

de 4 ore; opţional, acordarea 
produselor lactate şi de 
panificaţie poate fi înlocuită cu 
o masă caldă, pentru elevii 
cuprinşi în programele after-
school din unităţile şcolare. 
 
Autor  
deputat PP-DD Liliana Mincă  
Grupul parlamentar PP-DD 
 

grădiniţele de stat şi private 
cu program normal de 4 ore, 
s-a facut respectând 
prevederile OUG96/2002, 
privind acordarea de 
produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din 
învăţământul primar şi 
gimnazial de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de 
stat şi private cu program 
normal de 4 ore, cu 
modificările şi completările 
ulterioare . 

257.  Art.5. - (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.a), sunt 
destinate: 
…………………. 
 
c) finanţării drepturilor privind 
acordarea de miere de albine ca
supliment nutritiv pentru 
preşcolari şi elevii din clasele I-
IV din învăţământul de stat şi 
confesional; 
 

Art.5 alin (1) lit. c) se modifică şi 
va avea următorul conţinut: 
 
 
 
 
c) Finanţării drepturilor privind 
acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru 
preşcolari şi elevii din clasele I - 
IV din învăţământul de stat, 
private şi confesional; 
 
Autor amendament:  
Anghel Stanciu – Deputat PSD 
Iaşi 

Motivare: 
Învăţământul particular  şi 
confesional este prevăzut în 
Constituţie la art.32 alin.(5). 
Art.16 alin.(1) din Constituţie 
precizează că toţi cetăţenii sunt 
egali în faţa legii. Prin urmare 
elevii din clasele I-IV, cetăţeni 
români, din şcolile private 
trebuie să aibă aceleaşi drepturi 
ca elevii din şcolile de stat, spre 
a se elimina discriminarea pe 
criterii de proprietare, fapt 
consemnat la lit. b). Menţionăm 
că Legea educaţiei asumată de 
Guvern prevede finanţarea 
învăţământului particular 
obligatoriu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- finanţarea drepturilor 
privind acordarea de miere 
de albine ca supliment 
nutritiv pentru preşcolari şi 
elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat şi 
confesional, s-a facut 
respectând prevederile Legii 
nr.509/2006  privind 
acordarea de miere de 
albine ca supliment nutritiv 
pentru preşcolari şi elevii din 
clasele I - IV din 
învăţământul de stat şi 
confesional, cu modificările 
şi completările ulterioare, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 218 -

care nu prevede acordarea 
acestor drepturi şi elevilor 
din învăţământul privat. 

258.  Art.5. - (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.a), sunt 
destinate: 
…………………. 
 
d) finanţării cheltuielilor privind 
implementarea programului de 
încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli, pentru 
elevii prevăzuţi la art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010 privind 
implementarea programului de 
încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, care frecventează 
învăţământul de stat şi privat 
autorizat/acreditat, în limita 
sumelor totale aprobate potrivit 
anexei la Hotărârea Guvernului 
nr.1154/2012 privind stabilirea 
fructelor distribuite, a perioadei 
şi frecvenţei distribuţiei, a limitei 
valorii zilnice/elev şi a fondurilor 
necesare pentru distribuţia 
fructelor şi a măsurilor adiacente 
distribuţiei de fructe, a bugetului 
aferent acestora, precum şi a 

Art.5 alin (1) lit. c) se modifică şi 
va avea următorul conţinut: 
 
 
 
 
d) finanţării cheltuielilor privind 
implementarea programului de 
încurajare a consumului de 
fructe în şcoli, pentru elevii din 
clasele I - VIII care frecventează 
învăţământul de stat, privat 
autorizat/acreditat şi 
confesional 
 
 
Autor amendament:  
Anghel Stanciu – Deputat PSD 
Iaşi 

Spre a se elimina discriminarea 
pe criterii de proprietate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- prin legea bugetului de stat 
nu se poate stabili bază 
legală pentru efectuarea de 
cheltuieli, fundamentarea 
sumelor prevăzute a fi 
alocate prin legea bugetară 
anuală  fiind făcută în baza 
unor acte normative 
existente la data elaborării 
acestei legi 
- prevederile Ordonantei de 
urgenta a Guvernului 
nr.24/2010    
privind implementarea 
programului de încurajare a 
consumului de fructe 
proaspete în şcoli 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
stabilesc care sunt 
beneficiarii programului, iar 
elevii din învăţământul 
confesional nu sunt prevăzuţi 
de actul normativ. 
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modalităţii de implementare 
efectivă şi de gestionare la 
nivelul administraţiei publice, în 
cadrul programului de încurajare 
a consumului de fructe 
proaspete în şcoli în anul şcolar 
2012 – 2013; 
 

259.  La art 5 alin (1) se introduce o 
nouă literă, lit. j) 
 
 
 
 
 

Se propune introducerea la Art 5 
alin (1) a unei litere noi,  lit j 
j) finanţarea căminelor pentru 
persoane vârstnice şi a 
centrelor de zi pentru copii. 
 
Autori: Seres Dénes, deputat 
UDMR, Erdei D. István, deputat 
UDMR, Végh Alexandru, senator 
UDMR 

Prevederea este necesară 
pentru a ne încadra în politicile 
sociale promovate la nivelul 
Uniunii Europene în ceea ce 
priveşte grija acordată 
persoanelor vârstnice şi copiilor, 
grupele cele mai vulnerabile ale 
societăţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
-  potrivit prevederilor 
Lg.nr.17/2000 privind 
asistenţsa socială a  
persoanelor vârstnice, art.21 
alin.(2) , de la bugetul de stat 
se acordă fonduri în  
completarea veniturilor 
căminelor pentru persoane 
vârstnice atunci când 
resursele bugetelor locale 
devin insuficiente; 
-subvenţiile se acordă de la 
bugetele locale 
-subvenţiile nu se acordă din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, aprobate annual 
prin legea bugetului de stat. 

260.  La art. 5 după alin (1) se 
introduce alin nou, (1)1 
 

Art. 5 dupa alin (1) se propune 
introducerea unui alineat nou”  
(1)1- În cazul în care produsele 

Prin derularea programului 
lapte-corn, mierea de albine şi 
fructe de către consiliile locale, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
-potrivit prevederilor art.1 
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prevăzute la alin (1) lit b)-d) 
sunt achiziţionate de consiliile 
locale ale comunelor, oraşelor 
şi municipiilor, consiliul 
judeţean va repartiza sume cu 
această destinaţie unităţilor 
administrativ-teritoriale 
respective, cu respectarea 
încadrării în numărul de 
beneficiari şi valorile prevăzute 
de normele legale în vigoare. 
 
Autori: Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori UDMR

prin realizarea unor licitaţii 
simple, se oferă posibilitatea 
sprijinirii producătorilor 
autohtoni. În acelaşi timp, nu 
este de neglijat nici faptul că, în 
acest caz, copiii ar primi în 
fiecare zi, produse lactate şi de 
panificaţie proaspete. 
Ar fi mai avantajos pentru toate 
părţile implicate dacă s-ar 
modifica normele privind 
derularea programelor, astfel ca 
sumele necesare să fie 
repartizate de consiliile judeţene 
către bugetele consiliilor locale. 
Sursa: nu este necesară, 
amendamentul nu presupune 
resurse financiare suplimentare 
faţă de cele prevăzute. 

alin.(3) din OG nr.96/2002 cu 
modificările şi completările 
ulterioare , procedura de 
atribuire a contractelor de 
furnizare a produselor lactate 
şi de panificaţie pentru elevi 
şi preşcolari se organizează 
la nivelul fiecărui judeţ, 
respectiv la nivelul fiecărui 
sector al municipiului 
Bucureşti şi se stabileşte 
potrivit prevederilor legislaţiei 
în domeniul achiziţiilor 
publice. 
 -potrivit prevederilor art.1 
alin.(4) din OUG 24/2010 
privind implementarea 
programului de încurajare a 
consumului de fructe 
proaspete în şcoli, caietele 
de sarcini pentru procedurile 
de atribuire a contractelor de 
furnizare a fructelor 
proaspete se elaborează de 
consiliile judeţene şi consiliile 
locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, cu 
respectarea ordinului 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale privind 
furnizarea fructelor 
proaspete, ce se va elabora 
în termen de 30 de zile de la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 221 -

intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă, şi cu încadrarea în 
limita fondurilor aprobate 
anual prin hotărâre a 
Guvernului 
 

261.  La art. 5 alin (3) se introduce o 
nouă literă, lit. h) 

Se propune introducerea la  art. 5 
alin (3)  a unie litere noi, lit. h): 
h) finanţarea căminelor perntru 
persoane vârstnice şi a 
centrelor de zi pentru copii. 
Autori: Seres Dénes, deputat 
UDMR, Erdei D. István, deputat 
UDMR, Végh Alexandru, senator 
UDMR 

Prevederea este necesară 
pentru a ne încadra în politicile 
sociale promovate la nivelul 
Uniunii Europene în ceea ce 
priveşte grija acordată 
persoanelor vârstnice, grupele 
cele mai vulnerabile ale 
societăţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
-  potrivit prevederilor 
Lg.nr.17/2000 privind 
asistenţsa socială a  
persoanelor vârstnice, art.21 
alin.(2) , de la bugetul de stat 
se alocă fonduri în  
completarea veniturilor 
căminelor pentru persoane 
vârstnice atunci când 
resursele bugetelor locale 
devin insuficiente; 
-subvenţiile se acordă de la 
bugetele locale 
-subvenţiile nu se acordă din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, aprobate annual 
prin legea bugetului de stat. 

262.  Art.5. - (5) Repartizarea 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată prevăzute la 
alin.(3) pe comune, oraşe, 

Se propune modificarea art.5. 
alin.(5) astfel: 
 
(5) Repartizarea sumelor 

Spre a se elimina discriminarea 
pe criterii de proprietate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art.II din OUG 
nr.92/2012 finanţarea de 
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municipii, sectoare şi municipiul 
Bucureşti, după caz, se face 
prin decizie a directorului 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, după 
consultarea consiliului judeţean 
şi a primarilor, iar pentru 
finanţarea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat cu asistenţa tehnică de 
specialitate a inspectoratului 
şcolar, în funcţie de numărul de 
elevi/preşcolari şi standardele 
de cost aferente şi de numărul 
de beneficiari ai serviciilor 
respective. 
 

defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată prevăzute la alin.(4) pe 
comune, oraşe, municipii, 
sectoare şi municipiul Bucureşti, 
după caz, se face prin decizie a 
directorului direcţiei generale a 
finanţelor publice judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, 
după consultarea consiliului 
judeţean şi a primarilor, iar pentru 
finanţarea unităţilor de 
învăţământ de stat, private şi 
confesional cu asistenţa tehnică 
de specialitate a inspectoratului 
şcolar, în funcţie de numărul de 
elevi/preşcolari şi standardele de 
cost aferente şi de numărul de 
beneficiari ai serviciilor 
respective. 
 
Autor amendament:  
Anghel Stanciu – Deputat PSD 
Iaşi 

bază pentru învăţământul 
preuniversitar particular şi 
confesional acreditat se 
prorogă până la data de 
31.12.2013  
 

263.  Art.5. - (5) Repartizarea 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată prevăzute la 
alin.(3) pe comune, oraşe, 
municipii, sectoare şi municipiul 
Bucureşti, după caz, se face 
prin decizie a directorului 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, după 

Se propune modificarea art.5. 
alin.(5) astfel: 
 
 
(5) Repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată prevăzute la alin.(3) pe 
comune, oraşe, municipii, 
sectoare şi municipiul Bucureşti, 
după caz, se face prin hotărâre 

Pentru  respectarea principiului 
constituțional al autonomiei și 
democrației locale 
 
  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
repartizarea pe localităţi a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată prevăzute 
la alin.(3)  se face după 
indicatori exacţi cum ar fi : 
numar de beneficiari, 
standard de cost per 
elev/preşcolar etc, fiind o 
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consultarea consiliului judeţean 
şi a primarilor, iar pentru 
finanţarea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat cu asistenţa tehnică de 
specialitate a inspectoratului 
şcolar, în funcţie de numărul de 
elevi/preşcolari şi standardele 
de cost aferente şi de numărul 
de beneficiari ai serviciilor 
respective. 
 

a Consiliului judeţean, 
respectiv a Consiliului general 
al municipiului Bucureşti, după 
consultarea  primarilor, iar 
pentru finanţarea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat 
cu asistenţa tehnică de 
specialitate a inspectoratului 
şcolar, în funcţie de numărul de 
elevi/preşcolari şi standardele de 
cost aferente şi de numărul de 
beneficiari ai serviciilor 
respective. 

Autori: deputat PP-DD Liliana 
Mincă şi Grupul parlamentar PP-
DD 
 
Sursa de finanţare: 
Nu necesită fonduri suplimentare 
 

activitate pur tehnică, ce nu 
necesită intervenţia organelor 
deliberative ale autorităţilor 
locale. 

264.  Art.5. - (6) Pentru finanţarea 
cheltuielilor prevăzute la alin.(1) 
şi (3), autorităţile administraţiei 
publice locale alocă pe lângă 
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată şi sume din 
bugetele locale ale acestora. 
 

Art.5, alin.(6) se modifica si va 
avea următorul conţinut:: 
 
 “ (6) Pentru finanţarea 
cheltuielilor prevăzute la alin.(1) şi 
alin. (4), autorităţile administraţiei 
publice locale alocă pe lângă 
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată  şi sume din 
bugetele locale ale acestora, cu 
excepţia destinaţiilor de la alin. 
(3), pct. a) şi b).” 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit prevederilor art.103 
alin.(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, consiliile 
locale  şi consiliul judeţean, 
respectiv consiliile locale ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti pot contribui din 
bugetele proprii la finanţarea 
de bază şi complementară a 
unităţilor de învăţământ 
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Autor amendament:  
Anghel Stanciu – Deputat PSD 
Iaşi 

preuniversitar de stat. 

265. La Secţiunea a 4-a, Dispoziţii 
referitoare la proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare pe 
anul 2013, Art. 12   

După art. 12  se introduce un nou 
articol,  Art.121, cu următorul 
conţinut: 
 
 
“Art. 121 .  -  Atât aprobarea cât 
şi plata proiectelor care sunt 
cofinanţate cu fonduri 
europene se vor realiza cu 
prioritate pentru acele proiecte 
în care sunt angajaţi pe durata 
derulării acestora foşti militari 
care au făcut parte din 
misiunile internaţionale ale 
României de combatere a 
terorismului, de sprijinire a 
păcii sau la misiunile 
umanitare în care România 
este sau a fost implicată, în 
teatre de operaţiuni din afara 
graniţelor ţării, în misiuni 
desfăşurate sub egida NATO, 
UE, ONU sau în misiuni tip 
coaliţie.” 
 
 
Iniţiator: Comisia pentru 
afaceri europene din Camera 
Deputatilor 

-Principala motivaţie constă în 
accelerarea reintegrării în piaţa 
muncii a foştilor militari care au 
făcut parte din misiunile 
internaţionale ale României de 
combatere a terorismului, de 
sprijinire a păcii sau la misiunile 
umanitare în care România este 
sau a fost implicată, în teatre de 
operaţiuni din afara graniţelor 
ţării, în misiuni desfăşurate sub 
egida NATO, UE, ONU sau în 
misiuni tip coaliţie.  
-Obiectivul secundar urmărit 
este limitarea şomajului şi 
prevenirea emigraţiei, precum şi 
captarea şi folosirea experienţei 
internaţionale şi interculturale 
dobândite, fie chiar din 
perspectiva militară, pentru 
realizarea proiectelor 
internaţionale ori cu finanţare 
internaţională. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
 - propunerea nu face 
obiectul legii bugetare  
- această măsură legislativă 
ar conduce la apariţia unei 
situaţii de discriminare faţă 
de ceilalţi beneficiari de 
proiecte finanţate din fonduri 
eruopene, precum şi faţă de 
ceilalţi şomeri. 
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Mircea Dan Geoanǎ-senator 
PSD 
 
Sursa de finanţare: nu se 
solicită sume suplimentare. 
 
 

266. Articol nou. Art. 271.- După articolul 27 se introduce un 
nou articol, cu următorul cuprins: 
„Art. 271.- Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie devine ordonator 
principal de credite şi 
administrează bugetul prevăzut 
în anexa 3/04 la prezenta lege. 
 
Autori: Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si 
validari din Senat  si Comisia 
juridica , de disciplina si imunitati 
din Camera Deputatilor 
  dep. Gabriel Andronache 
Dep. Daniel Geanta  
Dep. Schelean Valeria- Diana 

Constituie promisiunea 
electorală a USL. Conţinutul 
amnedamentului este curpins în 
Programul de Guvernare al USL 
şi, prin urmare, trebuie transpus 
în normă juridică. 
 
Respins de Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, 
imunitati si validari din Senat  
si Comisia juridica , de 
disciplina si imunitati din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există deja demarată 
procedura de preluare a 
bugetului de către Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
Reprezentatul CSM-ului la 
dezbateri a susţinut că instituţia 
pe care o reprezintă va înainta, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
prevederea propusa prin 
aticolul nou introdus nu se 
justifică deoarece, potrivit art. 
18 alin. (3) din Legea 
304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată 
“Preşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie are 
calitatea de ordonator 
principal de credite”.     
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în cel mai scurt timp, un proiect 
de act normativ în sensul dorit 
de iniţiatorii amendamentului. 
 

267. Art.34. -  Se autorizează 
Ministerul Culturii ca din sumele 
aprobate la cap. 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, să asigure 
finanţarea cheltuielilor aferente 
pregătirii Festivalului şi 
Concursului Internaţional 
„George Enescu”, ediţia a XXI-a 
din anul 2013, prin intermediul 
Artexim - instituţie publică 
subordonată. 
 

Se propune modificarea art.34 
astfel: 
 
„Art. 34. "Se autorizează 
Ministerul Culturii ca din sumele 
aprobate la cap. 67.01 "Cultură, 
recreere şi religie", să se asigure 
finanţarea cheltuielilor aferente 
pregătirii Festivalului şi 
Concursului Internaţional 
"George Enescu", ediţia a XXI-a 
din anul 2013, prin intermediul 
Artexim - instituţie publică 
subordonată, și finanțarea 
pentru susţinerea editării 
acelor reviste şi publicaţii 
culturale aprobate prin ordin al 
Ministrului Culturii, pe baza 
contractelor încheiate cu 
uniunile de creatori 
beneficiare, cu revistele şi 
publicaţiile culturale.” 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 

Articolul, în forma sa iniţială, 
ignoră una dintre atribuţiile 
importante ale Ministerului, şi 
anume aceea de a finanţa 
anumite cheltuieli eligibile legate 
de editarea revistelor culturale. 
Această scăpare trebuie 
îndreptată, pentru că altfel se 
ignoră prevederile Legii nr. 
186/2003 privind susţinerea şi 
promovarea culturii scrise, 
republicată, cu modificările 
ulterioare, în care această 
valenţă a Ministerului este 
prevăzută clar. Mai mult decât 
atât, este important de 
menţionat că acest 
amendament nu implică în nici 
un fel modificarea sumelor 
alocate Ministerului, ci doar 
permite folosirea unor sume 
bugetate, care altfel ar fi rămas 
blocate. 
În temeiul Legii nr. 186/2003 
privind susţinerea şi 
promovarea culturii scrise, 
republicată, cu modificările 
ulterioare, în bugetul 
Ministerului Culturii, la capitolul 

Se propune admiterea 
amendamentului cu 
următoarea reformulare: 
După articolul 33 se 
introduce un nou articol, 
art.34, cu următorul cuprins: 
„În bugetul Ministerului 
Culturii, la capitolul 67.01 
"Cultură, recreere şi religie", 
titlul 20 "Bunuri şi servicii", în 
temeiul Legii nr. 186/2003 
privind susţinerea şi 
promovarea culturii scrise, 
republicată, cu modificările 
ulterioare, sunt cuprinse şi 
sume pentru susţinerea 
editării de reviste şi publicaţii, 
care pot fi utilizate pentru 
finanţarea categoriilor de 
cheltuieli prevăzute la art. 4, 
alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 51/1998 
privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a 
programelor şi proiectelor 
culturale, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 245/2001, cu 
modificările şi completările 
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masă a Senatului si Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
Deputati PNL: Florin -Alexandru  
Alexe, Gigel Sorinel Ştirbu 

67.01 "Cultură, recreere şi 
religie", titlul 20 "Bunuri şi 
servicii", sunt cuprinse şi sume 
pentru susţinerea editării acelor 
reviste şi publicaţii culturale 
aprobate prin ordin al Ministrului 
Culturii, pe baza contractelor 
încheiate cu uniunile de creatori 
beneficiare, cu revistele şi 
publicaţiile culturale. Aceste 
sume pot fi utilizate pentru 
finanţarea categoriilor de 
cheltuieli prevăzute la art. 4, 
alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 51/1998 privind 
îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor şi 
proiectelor culturale, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 245/2001 cu 
completările şi modificările 
ulterioare.” 

ulterioare, pentru revistele şi 
publicaţiile culturale aprobate 
prin ordin al ministrului 
culturii, pe baza contractelor 
încheiate cu uniunile de 
creatori beneficiare, cu 
revistele şi publicaţiile 
culturale.” 
 

268. Art.45. - În anul 2013, nivelul 
indemnizaţiei sociale pentru 
pensionari, prevăzută de 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 6/2009 privind 
instituirea pensiei sociale 
minime garantate, aprobată prin 
Legea nr. 196/2009, este de 
350 lei. 
 

Se propune modificarea art.45 
astfel: 
 
Art.45. - În anul 2013, nivelul 
indemnizaţiei sociale pentru 
pensionari, prevăzută de 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 6/2009 privind 
instituirea pensiei sociale minime 
garantate, aprobată prin Legea 
nr. 196/2009, este de 450 lei. 

Pentru acoperirea inflației 
oficiale și pentru asigurarea 
protecției sociale minime a 
pensionarilor conform 
prevederilor Constituției 
României  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Nu este precizată concret 
sursa de acoperire a 
cheltuielilor suplimentare. 
Conform Legii nr. 118/ 2010 
privind unele măsuri 
necesare în vederea 
restabilirii echilibrului bugetar, 
nivelul indemnizaţiei sociale 
pentru pensionari prevăzute 
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Autori: deputat PP-DD Liliana 
Mincă şi Grupul parlamentar PP-
DD 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2013 
 

se stabileşte anual, prin legile 
bugetare, şi poate fi 
modificat, în raport cu 
evoluţia indicatorilor 
macroeconomici şi cu 
resursele financiare. 

269. Art.45. - În anul 2013, nivelul 
indemnizaţiei sociale pentru 
pensionari, prevăzută de 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 6/2009 privind 
instituirea pensiei sociale 
minime garantate, aprobată prin 
Legea nr. 196/2009, este de 
350 lei. 
 

Se propune modificarea textului 
articolului după cum urmează: 
„În anul 2013, nivelul 
indemnizaţiei sociale pentru 
pensionari, prevăzută de 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 6/2009 privind 
instituirea pensiei sociale minime 
garantate, aprobată prin Legea 
nr. 196/2009, este de 400 lei.” 
 
Sursa de finanţare: 
Reducerea bugetelor 
Administraţiei Prezidenţiale, SRI, 
SIE, SPP, STS, la care se 
adaugă veniturile obţinute din 
privatizarea CFR Marfă, 
societăţilor de distribuţie de 
electricitate, Tarom, Romgaz  şi 
alte societăţi cu capital majoritar 
de stat, conform acordurilor cu 
FMI, Banca Mondială şi Comisia 
Europeană. 
 
Autori: 

Creşterea indemnizaţiei sociale 
prevăzută de Ordonanţa nr. 6 
/2009 este absolut necesară 
având în vedere nivelul inflaţiei 
din anii 2009-2013, care a 
condus la scăderea puterii de 
cumpărare a vârstnicilor aflaţi la 
limita sau sub pragul de sărăcie.
 
Sursa de finanţare: 
Reducerea bugetelor 
Administraţiei Prezidenţiale, 
SRI, SIE, SPP, STS, la care se 
adaugă veniturile obţinute din 
privatizarea CFR Marfă, 
societăţilor de distribuţie de 
electricitate, Tarom, Romgaz  şi 
alte societăţi cu capital majoritar 
de stat, conform acordurilor cu 
FMI, Banca Mondială şi Comisia 
Europeană.  

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece: 

Conform Legii nr. 118/ 2010 
privind unele măsuri 
necesare în vederea 
restabilirii echilibrului bugetar, 
nivelul indemnizaţiei sociale 
pentru pensionari prevăzute 
se stabileşte anual, prin legile 
bugetare, şi poate fi 
modificat, în raport cu 
evoluţia indicatorilor 
macroeconomici şi cu 
resursele financiare. 
Valoarea punctului de pensie 
a fost majorată în anul 2013 
la 762,1 lei, potrivit OUG 
nr.1/2003. În multe cazuri 
pensiile vor depasi cuantumul 
indemnizatiei sociale. 
Sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale, 
SRI, SIE, SPP, STS au fost 
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Deputat Mario Caloianu, grup 
parlamentar PPDD 
 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile şi obiectivele 
stabilite pentru anul 2013 în 
condiţiile constrângerilor 
bugetare impuse de situaţia 
economică existentă. 

 

270. Art.49. - Ordonatorii principali 
de credite ai bugetului de stat 
au obligaţia să transmită 
Ministerului Finanţelor Publice 
detalierea în structură, pe 
funcţii, a numărului maxim de 
posturi finanţat prin prezenta 
lege şi salariul mediu de bază 
pe funcţii din anul 2013, în 
termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei 
legi. 
 

 
Se propune eliminarea Art. 49. 
 
Autori: deputat PP-DD Liliana 
Mincă şi Grupul parlamentar PP-
DD  

Pentru fundamentarea 
proiectului Legii bugetului  de 
stat pe anul 2013, etapa de 
detaliere în structură, pe funcții 
a numărului de posturi  finanțate 
pe anul 2013 trebuia să 
preceadă  elaborarea proiectului 
de buget și NU DUPĂ 
aprobarea Legii bugetului  de 
stat pe anul 2013  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- detalierea în structură, pe 
funcţii, a numărului de posturi 
aprobat în finanţare prin 
legea bugetară  intră în 
atribuţia ordonatorilor de 
credite. De altfel, potrivt art 
29 din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, prin 
legea bugetară se aprobă 
distinct, prin anexă la bugetul 
fiecărui ordonator principal de 
credite, numărul total de 
salariaţi. 
- cheltuielile de personal 
cuprinse in bugetul pe anul 
2013 au fost fundamentate 
avându-se în vedere  
numărul maxim de posturi 
propus în finanţare fiecărui 
ordonator principal de 
credite, precum şi drepturile 
de natură salarială de care 
beneficiază în prezent 
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personalul bugetar, potrivit 
legislaţiei în vigoare. 
 

271. Art.50. - (1) În anul 2013, plata 
titlurilor executorii se 
efectuează în cuantumul 
prevăzut pentru acest an prin 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.71/2009, 
aprobată cu modificări prin 
Legea nr.230/2011, Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2012, privind 
reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare, cu modificările 
ulterioare, precum şi prin 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2012 privind 
luarea unor măsuri în 
domeniul învăţământului şi 
cercetării, precum şi în ceea 
ce priveşte plata sumelor 
prevăzute în hotărâri 
judecătoreşti devenite 
executorii în perioada 1 
ianuarie - 31 decembrie 2013, 
din sumele aprobate la titlul 
„Cheltuieli de personal”, în 
mod eşalonat în tranşe 
trimestriale egale. 
(2) În bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice – „Acţiuni 
generale”, la titlul „Cheltuieli de 
personal” este prevăzută o 

Se propune eliminarea Art 50 
 
Autori: deputat PP-DD Liliana 
Mincă şi Grupul parlamentar PP-
DD 

Conform Constituției României 
în baza principiului separării 
puterilor în statul democratic, 
titlurile executorii definitive sunt 
obligatorii pentru puterea 
executivă.  
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului  întrucât: 
- plata eşalonată a sumelor 
stabilite prin titluri executorii 
până la data de 31 
decembrie 2013 este 
prevăzută de OUG nr. 
71/2009, OG nr. 7/2012 şi 
OUG nr. 92/2012. 
- prin art. 50 alin.(1) se 
reglementează  doar măsuri 
financiare referitoare la plata 
eşalonată în anul 2013 a 
titlurilor executorii în 
conformitate cu prevederile 
OUG nr. 71/2009, OG nr. 
7/2012 şi OUG nr. 92/2012. 
- art.50 alin.(1) asigură o mai 
bună programare bugetară a 
cheltuielilor de personal, 
precum şi cresterea gradului 
de predictibilitate în execuţia 
bugetară. 
- art. 50 alin. (2) crează 
posibilitatea legală ca pentru 
plata titlurilor executorii să se 
aloce, pe bază de hotărâri de 
Guvern, fonduri şi din bugetul 
Ministerului Finanţelor 
Publice – „Acţiuni generale”, 
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sumă globală, din care, prin 
hotărâre a Guvernului, pot fi 
majorate în ultima lună a 
fiecărui trimestru, în cazuri 
temeinic justificate, cheltuielile 
de personal prevăzute în 
bugetele ordonatorilor 
principali de credite finanţaţi 
integral de la bugetul de stat 
sau din venituri proprii şi 
subvenţii alocate de la bugetul 
de stat, pentru acoperirea 
necesarului de credite pentru 
plata titlurilor executorii 
conform alin.(1). 
 

272. Art.50. - (2) nou Se propune introducerea la 
art.50 a unui alineat nou, alin.(2) 
cu următorul conţinut: 
„Art.50. - (2) nou Instituţiile 
autorităţilor publice centrale şi 
locale, pot să ofere stimulente 
financiare personalului propriu 
rămas, în cazul 
disponibilizărilor de personal 
dacă se încadrează în bugetul 
propriu anual aprobat.  
 
Autor: domnul deputat Merka 
Adrian Miroslav – Grupul 
parlamentar al minoritatilor 
nationale 
 

Posibilitatea stimulării 
angajaţilor rămaşi în urma 
disponibilizărilor, de a efectua 
activităţi calitative superioare 
pentru populaţie.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
legislaţia în vigoare nu 
permite acordarea acestor 
categori de drepturi.  
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273. Art.51. - (2)  
b) operatorii economici care au 
înregistrat profit în anul 
precedent pot majora 
cheltuielile cu salariile realizate 
în anul precedent, cu 
încadrarea în nivelul aprobat 
prin bugetele de venituri şi 
cheltuieli, cel mult cu indicele 
mediu de creştere al preţurilor 
prognozat pentru anul 2013.  
 

Se propune modificarea Art.51. 
alin.(2) lit.b) astfel : 
 
« b) operatorii economici care au 
înregistrat profit în anul 
precedent,indiferent dacă 
primesc sau nu subvenţii de la 
bugetul de stat şi bugetul local 
pentru activitatea de 
exploatare, pot majora 
cheltuielile cu salariile realizate în 
anul precedent, cu încadrarea în 
nivelul aprobat prin bugetele de 
venituri şi cheltuieli, cel mult cu 
indicele mediu de creştere al 
preţurilor prognozat pentru anul 
2013. » 
 
 
Autor : Deputat, Ovidiu Victor 
 Ganţ – Grupul parlamentar al 
minoritatilor nationale 
 

 Operatorii care înregistrează 
profit  sa aibă posibilitatea 
motivării personalului prin 
majorări salariale. 

Se propune respingerea  
amendamentului, întrucât 
acordarea de creşteri 
salariale operatorilor 
economici respectivi ar 
conduce la majorarea 
subvenţiilor acordate de la 
bugetul de  stat şi bugetul 
local. 
Totodată, precizăm că pentru 
anul 2013 nu s-au prevăzut 
acordarea de creşteri 
salariale  din fonduri publice 
pentru personalul bugetar.    

274. Articol nou (Capitol III – 
Dispoziţii finale) 

 La capitolul III, după art.53 se 
introduce un articol nou, art. 531, 

cu următorul cuprins: 
Art. 531.: Pentru proiectele 
aflate în atribuțiile Ministerului 
dezvoltării regionale și 
administrației publice și ale 
Ministrului delegat pentru 
proiecte de infrastructură de 
interes național și investiții 

Transparența cheltuirii fondurilor 
publice trebuie să reprezinte 
prioritatea oricărui guvern. 
Astfel, parlamentul și instituțiile 
abilitate vor putea monitoriza 
modul în care se realizează 
alocările bugetare și se va 
putea monitoriza implementarea 
obiectivelor propuse în legea 
bugetului de stat. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Conform Constitutiei 
Romaniei bugetul se aprobă 
anual, astfel prevederea 
propusă nu face obiectul legii 
bugetare anuale 
Conform Legii 
responsabilităţii fiscal-
bugetare, nr.69/2010, 
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străine, Guvernul va prezenta 
Parlamentului, în cel mult 15 
zile de la adoptarea bugetului 
de stat, indicatorii economici 
pentru anul 2014. 
 
Inițiator: 
Mircea Dan Geoană – senator 
PSD 
 
Sursa de finanțare: 
Nu prevede cheltuieli bugetare. 
 
 

 
Mai mult, stabilirea indicatorilor 
economici pe marile proiecte de 
dezvoltare și infrastructură va 
putea crea predictibilitatea  
realizarii acestor proiecte. 

Guvernul, la propunerea 
Ministerului Finanţelor 
Publice, aprobă strategia 
fiscal-bugetară pentru 
următorii 3 ani, ce va conţine 
cadrul macroeconomic care 
stă la baza politicii fiscal-
bugetare, cadrul fiscal-
bugetar cu prognozele 
bugetare şi politica fiscal-
bugetară, cadrul de cheltuieli 
pe termen mediu şi o prezintă 
Parlamentului. 
  Odată cu strategia fiscal-
bugetară Guvernul depune şi 
proiectul legii pentru 
aprobarea limitelor 
specificate în cadrul fiscal-
bugetar fundamentate în 
strategia fiscal-bugetară." 

 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA NR.2 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 
BUGETE LOCALE:  4-8 
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1.  Anexa nr.4 –  Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 

Nr. 
crt.                           Propuneri 
2013 (mii lei) 
Total                  din care: 
finantarea cheltuielilor 
cu sustinerea sistemului 
de protectie a copilului 
 
39. Vaslui     82087  
44566 
 
 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Consiliului Judeţean 
Vaslui pe Anexa nr. 4 - 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2013 şi 

Motivaţie: 
Solicităm suplimentarea 
sumelor defalcate din TVA 
pentru susţinerea sistemului 
de protecţie a copilului în 
Colegiul nr.3 Vaslui la nivelul 
necesarului estimat în sumă 
de 10000 mii lei, având în 
vedere situaţia critică cu care 
se confruntă sistemul pe acest 
segment. Se realizează, 
astfel, o alocare de 44.566 mii 
lei pentru judeţul Vaslui 
(Anexa 4 – susţinerea 
sistemului de protecţie a 
copilului).  
În proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2013 a fost 
repartizată judeţului Vaslui 
suma de 34.566 mii lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap 
finanţate din sume defalcate 
din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judeţelor au fost 
fundamentate pe baza 
standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.23/2010. 
- destinatia sumelor 
prevazute in anexa nr.4 sunt 
stabilite potrivit prevederilor 
art.5 alin.(1) 
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estimări pe anii 2014-2016, cu 
suma de 10.000 mii lei 
de la 34.566 mii lei la 44.566 mii 
lei pentru susţinerea sistemului 
de protecţie a copilului în judeţul 
Vaslui. 
 
Autor: Senator Dan Mihai 
Marian -PDL 
Deputat Vizitiu Sergiu 
Constantin- PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2012 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele 
publice 

2.    Anexa 4 
 Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor  
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013  
 

Se suplimentează suma alocată 
judetului Salaj cu 13.220 mii lei, 
adica de la 32623 mii lei la 
45843 mii lei; 
 
 
Autori: Deputat PDL 
Bode Lucian Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Acoperirea cheltuielilor la 
nivelul anului 2013 
 
 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului şi Diminuarea cu 
50% a cheltuielilor cu bunuri şi 
servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
 
- destinatia sumelor 
prevazute in anexa nr.4 sunt 
stabilite potrivit prevederilor 
art.5 alin.(1) 
- sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap 
finanţate din sume defalcate 
din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judeţelor au fost 
fundamentate pe baza 
standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
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aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.23/2010. 
 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2012 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele 
publice 

3.  Anexa 4 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru construire pod peste 
pârăul Clit, în satul Clit, Comuna 
Arbore, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Cele 5 valuri de inundaţii 
succesive din ultimii trei ani au 
distrus calea de acces pentru 
aproximativ 100 de gospodării 
din zonă. Terenul montan 
accidentat fac necesară 
construirea acestui pod. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
 
- destinatia sumelor 
prevazute in anexa nr.4 sunt 
stabilite potrivit prevederilor 
art.5 alin.(1) 
 

4.  Anexa nr.4 – defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 

Suplimentarea sumei alocate 
judeţului 
NEAMŢ, din TVA, cu 40.000 
mii lei 

Judeţul Neamţ se află în 
regiunea cu cea mai redusă 
dezvoltare din UE. De aici, 
necesitatea de a suplimenta 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
 
- destinatia sumelor 
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judeţelor, pe anul 2013  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
Autori Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera 
Deputatilor si Senat 

această sumă, prevazute in anexa nr.4 sunt 
stabilite potrivit prevederilor 
art.5 alin.(1) 
 

5.  Anexa nr. 4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 
pe anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 
 
 
 
 
 
HARGHITA......I. 37.424 mii lei 
din care pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
Susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului.....16.979 mii lei 
  
Susţinerea centrelor de asistenţă a 
persoanelor cu handicap centrelor 
de asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap....4.618 mii lei 
 
Acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie şi miere de 
albine....7.152 mii lei 

Solicităm suplimentarea sumelor 
prevăzute pentru judeţul 
Harghita cu 8.998 mii lei 
 
Anexa nr. 4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor pe anul 2013 şi 
estimări pe anii 2014-2016 
 
HARGHITA......I. 46.422 mii lei 
din care pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
Susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului.....22.462 
mii lei 
  
Susţinerea centrelor de 
asistenţă a persoanelor cu 
handicap centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu 
handicap....4.752 mii lei 
 
Acordarea de produse lactate şi 
de panificaţie şi miere de 

a) Sistemului de protecţie a 
copilului şi susţinerea 
centrelor de asistenţă socială 
a persoanelor cu handicap  -  
în sumă totală de 27.214 mii 
lei, din care suma de 22.462 
mii lei pentru susţinerea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi suma de 4.752 mii 
lei pentru susţinerea centrelor 
de asistenţă a persoanelor cu 
handicap şi se justifică în felul 
următor: pentru acoperirea 
cheltuielilor  de personal şi de 
gospodăreşti, igienizarea 
obligatorii a 4 centre de 
plasament de tip familial cu 44 
de case /apartamente, 4 
centre de plasament din care 
3 pentru copii cu diazabilităţi, 
2 centre de plasament pentru 
copii cu handicap sever, 1 
centru de primire şi intervenţie 
în regim de urgenţă , 1 centru 
de orientare, supraveghere şi 
sprijinire a reintrării socială a 
copilului, 1 centru de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap 
finanţate din sume defalcate 
din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judeţelor au fost 
fundamentate pe baza 
standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.23/2010 
fundamentate pe baza 
propunerilor Ministerului 
Muncii, Familiei,  Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice  
- sumele stabilite în baza 
standardelor de cost 
reprezintă costul minim 
aferent cheltuielilor anuale 
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Învăţământ special şi centrele de 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională....4.434 mii lei 
 
Hotărâri judecătoreşti pentru plata 
salariilor învăţământului special şi 
a centrelor judeţene de resurse şi 
asistenţă educaţională ...142 mii 
lei 
 
 
 
 
 
 

albine....9.258 mii lei 
 
Învăţământ special şi centrele 
de judeţene de resurse şi 
asistenţă educaţională....5.331 
mii lei 
 
Hotărâri judecătoreşti pentru 
plata salariilor învăţământului 
special şi a centrelor judeţene 
de resurse şi asistenţă 
educaţională ...245 mii lei  
 
 
 
Autori: deputaţi UDMR: Antal 
István, Korodi Attila, Moldován 
Iosif, Kelemen Hunor; senatori 
UDMR Verestoy Attila, Tánczos 
Barna 

consiliere, 2 centre din care 1 
pentru persoane cu autism şi 
unu pentru copii, 2 centre de 
îngrijire şi asistenţă, 1centru 
de  recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică, 2 centre de 
servicii de recuperare 
neuromotorie de tip 
ambulatoriu, serviciul de 
locuinţe protejate – 5 case, 
228 asistenţi maternal 
profesionişti. Sunt îngrijiţi în 
medie 1100 copii/tineri, 171 de 
persoane asistate şi 15 tineri 
din locuinţe protejate şi 
aproximativ 400 de persoane 
beneficiază asistenţă de 
recuperare neuromotorie de 
tip ambulatorie.  
La fundamentarea sumelor 
necesare Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului a luat în considerare 
Hotărârea nr.23/2010 privind 
aprobarea standardelor de 
cost pentru serviciile sociale. 
Totodată direcţia are încheiate 
contracte de finanţare pentru 
proiectele: Extinderea şi 
reamenajarea Centrului de 
îngrijire şi Asistenţă 
Gheorgheni, Extinderea şi 
modernizarea Centrului de 

necesare furnizării serviciilor 
sociale, iar potrivit 
prevederilor art.3 din 
Hotărârea Guvernului 
nr.23/2010, în situaţia în 
care, datorită nevoilor 
specifice şi situaţiilor 
particulare ale beneficiarilor 
unui anumit tip de serviciu 
social, costurile necesare 
furnizării serviciului respectiv 
depăşesc nivelul prevăzut de 
standardul de cost, consiliile 
judeţene, consiliile locale ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi consiliile locale 
ale municipiilor, oraşelor şi 
comunelor, în calitate de 
furnizori publici de servicii 
sociale, alocă sumele 
necesare din veniturile 
proprii.  
 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2012 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar, aşa cum se 
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Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică, C You – 
Comunităţile previn violenţa  
în rândul tinerilor, înfiinţarea a 
7 case de tip familial şi a unui 
centru de recuperare pentru 
copii cu dizabilităţi şi deficienţe 
de învăţare, Centru social cu 
destinaţie multifuncţională 
Sânmartin. 
b.) Drepturilor privind 
acordarea de produse lactate 
şi de panificaţie pentru elevii 
din clasele I-VIII din 
învăţământului de stat şi 
privat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de 
stat şi private cu program 
normal de 4 ore suma de 
7.504 mii lei. 
c.) Drepturilor privind 
acordarea de miere de albine 
ca supliment nutritiv pentru 
preşcolari şi elevii din clasele 
I-IV din învăţământul de stat şi 
confesional: suma de 950 mii 
lei. 
d.) Cheltuielilor privind 
implementarea programului de 
încurajare a consumului de 
fructe în şcoli, pentru elevii din 
clasele I – VII care 
frecventează învăţământul de 

prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele 
publice 
 
 
 
 
 
 
- sumele pentru finanţarea 
drepturilor privind acordarea 
de produse lactate şi de 
panificaţie s-a fundamentat 
în baza numărului de elevi 
din învăţământul primar şi 
gimnazial de stat şi privat, 
numărul de copii preşcolari 
din grădiniţele de stat şi 
private cu program normal 
de 4 ore, pe judeţe, 
comunicat de Ministerul 
Educaţiei Naţionale pentru 
anul şcolar 2012-2013, 
precum şi o limită a valorii 
zilnice pentru produsele 
lactate şi de panificaţie de 
1,17 lei/beneficiar pentru 
drepturile privind acordarea 
de produse lactate şi de 
panificaţie în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr. 
714/2008, pentru un număr 
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stat şi privat autorizat/acreditat 
suma de 804 mii lei. 
d.) Cheltuielilor aferente 
învăţământului special: Suma 
totală de 5.576 mii lei care se 
defalcă pentru Şcoala specială 
Ocland 1.310 mii lei, Şcoala 
specială Bilbor 833 mii lei, 
Şcoala specială Sfânta Ana 
Miercurea Ciuc 1.073 mii lei, 
precum şi pentru funcţionarea 
Centrul Judeţean de Resurse 
şi de Asistenţă Educaţională 
înfiinţat în 2007 potrivit HG 
nr.1251/2005 şi OMEC 
nr.5418/2005, suma de 2.361 
mii lei. Începând cu luna 
noiembrie 2011 personalul 
Centrului Judeţean de 
Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională a fost modificată 
respectiv lărgită cu 50 de 
posturi de psihopedagogie. 
Suma totală de 5.576 mii lei 
se compune din 5.331 mii lei - 
învăţământ special şi centrele 
de judeţene de resurse şi 
asistenţă educaţională şi 
suma de 245 mii lei necesar 
pentru hotărâri judecătoreşti 
pentru plata salariilor 
învăţământului special şi a 
centrelor judeţene de resurse 

de 178 zile de şcolarizare; 
-sumele privind 
implementarea programului 
de încurajare a consumului 
de fructe în şcoli s-a 
fundamentat în baza 
numărului de elevi care 
frecventează învăţământul 
de stat şi privat 
autorizat/acreditat, pentru o 
perioadă de maximum 89 de 
zile de şcolarizare şi o limită 
a valorii zilnice pentru fructe 
de 0,37 lei/elev, precum şi 
sumele necesare 
implementării măsurilor 
adiacente, începând cu 
decembrie 2012, în 
conformitate cu  Hotărârea 
Guvernului nr.1154/2012.  
- Fondurile necesare pentru 
finanţarea cheltuielilor 
aferente învăţământului 
special  şi centrelor de 
resurse şi asistenţă 
educaţională repartizate pe 
judeţe de Ministerul 
Educaţiei Naţionale, precum 
şi plăţii sumelor prevăzute 
prin hotărâri judecătoreşti 
având ca obiect acordarea 
unor drepturi de natură 
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şi asistenţă educaţională. 
  e.) Plăţii contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat 
în unităţile de cult: suma totală 
de 3.450 mii lei, pentru 
asigurarea contribuţiei 
salarizării a celor 375 posturi 
pentru personalul neclerical, 
luând în calcul salariu minim 
de 600 lei/luna şi contribuţiile 
aferente, conform prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2012 şi ale 
ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2012 
f.) Serviciul public comunitar 
de evidenţă a persoanelor: 
suma de 924 mii lei. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

salarială stabilite în favoarea 
personalului din unităţile de 
învăţământ special şi din 
centrele de resurse şi 
asistenţă educaţională, în 
cuantumul prevăzut prin 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.71/2009 
privind plata unor sume 
prevăzute în titluri executorii 
având ca obiect acordarea 
de drepturi salariale 
personalului din sectorul 
bugetar, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 

6.  Anexa nr. 4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 
pe anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 
 
 
 
 

Solicităm suplimentarea sumelor 
prevăzute pentru judeţul 
Harghita cu 6.600 mii lei 
 
Anexa nr. 4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor pe anul 2013 şi 
estimări pe anii 2014-2016 
 

Fundamentarea majorării 
propuse constă în necesitatea 
asigurării condiţiilor minime de 
trai a celor peste 1100 de copii 
şi adulţi aflaţi în sistem şi 
asigurării cheltuielilor minime 
de funcţionare a 
învăţământului special şi a 
Centrului Judeţean de 
Reserse şi de Asistenţă 
Educaţională 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap 
finanţate din sume defalcate 
din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judeţelor au fost 
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COVASNA......I. 24.406 mii lei 
din care pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
 
Susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului.....10.921 mii lei 
  
Susţinerea centrelor de asistenţă a 
persoanelor cu handicap centrelor 
de asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap....901 mii lei 
 
Învăţământ special şi centrele de 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională....4.414 mii lei 
 

COVASNA......I. 24.406 mii lei 
din care pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
 
Susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului.....13.021 
mii lei 
 
Susţinerea centrelor de 
asistenţă a persoanelor cu 
handicap centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu 
handicap....1.211 mii lei 
 
Învăţământ special şi centrele 
de judeţene de resurse şi 
asistenţă educaţională....4.914 
mii lei 
Autori:  
Márton Arpád, deputat UDMR 
Marko Attila, deputat UDMR 
Fejér László, deputat UDMR 
Klárik László, senator UDMR 
Olosz Gergely, senator UDMR 

Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

fundamentate pe baza 
standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.23/2010 
fundamentate pe baza 
propunerilor Ministerului 
Muncii, Familiei,  Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
 - sumele stabilite în baza 
standardelor de cost 
reprezintă costul minim 
aferent cheltuielilor anuale 
necesare furnizării serviciilor 
sociale, iar potrivit 
prevederilor art.3 din 
Hotărârea Guvernului 
nr.23/2010, în situaţia în 
care, datorită nevoilor 
specifice şi situaţiilor 
particulare ale beneficiarilor 
unui anumit tip de serviciu 
social, costurile necesare 
furnizării serviciului respectiv 
depăşesc nivelul prevăzut de 
standardul de cost, consiliile 
judeţene, consiliile locale ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi consiliile locale 
ale municipiilor, oraşelor şi 
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comunelor, în calitate de 
furnizori publici de servicii 
sociale, alocă sumele 
necesare din veniturile 
proprii.  
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2012 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele 
publice. 

7.  Anexa nr. 4 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2013 
 

Se suplimentează bugetul alocat 
judetului Olt, cu suma de 6500 
mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondurile sunt destinate 
pentru: 
- susţinereea sistemului de 
protecţie a copilului, 2.500 mii 
lei; 
- susţinerea centrelor de 
asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap, 
3.000 mii lei; 
- învăţământul special şi 
centrele judeţene de resurse 
şi asistenţă educaţională, 
1.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap 
finanţate din sume defalcate 
din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judeţelor au fost 
fundamentate pe baza 
standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
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Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Taxa pe valoarea adaugată aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.23/2010 

8.  Anexa nr. 4. 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 
 
 
Nr. crt. 39, Judeţul Vaslui 
Suma 72.087 mii lei, din care, 
pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului şi a centrelor 
de asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap: 44.147 mii lei 

Propunere: 
Anexa nr. 4 
 
 
 
 
 
Nr. crt. 39, Judeţul Vaslui 
Suma 95.000 mii lei, din care, 
pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului şi a 
centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap: 
60.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat PSD CRISTEA 
VICTOR  
Deputat PSD SOLOMON 
ADRIAN 
Deputat PSD BIRCHALL ANA 
Deputat PSD DIMA TOADER 
Deputat PSD STATIVĂ IRINEL 
IOAN 
Senator PSD CREŢU 
GABRIELA 
Senator PSD SILISTRU DOINA 
Grup parlamentar PSD 

Propunem majorarea sumei 
pentru asigurarea funcţionării 
în bune condiţii a Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Vaslui, 
sumele repartizate fiind 
insuficiente. 
Subliniem că cei peste 2000 
de copii asistaţi (în centre de 
tip rezidenţial şi la asistenţii 
maternali) ni şi-au primit 
niciodată integral drepturile 
prevăzute de lege.  
Sursa de finanţare - din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap 
finanţate din sume defalcate 
din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judeţelor au fost 
fundamentate pe baza 
standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.23/2010 

9.  Legea bugetului de stat pe 2013 Se propune suplimentarea Sumele defalcate din Se propune respingerea  
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Anexa nr. 4 – Sumele defalcate 
din TVA pentru cheltuieli 
descentralizate la nivelul judeţului, 
din care: 

sumelor defalcate din TVA 
pentru județul  Olt ( poziția nr. 
30) astfel: 
 
- pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului cu 3.703 mii 
lei 
- pentru susţinerea centrelor de 
asistenta sociala cu 1.668 mii lei 
- pentru finantarea 
invatamantului special si 
centrele de resurse si asistenta 
educationala cu  396 mii lei 
- pentru finantarea hotararilor 
judecatoresti pentru plata 
salariilor invatamantului special 
si centrelelor de resurse si 
asistenta educationala cu 119 
mii lei. 
 
Autor: Deputat PSD Daniel Ionut 
Barbulescu 
 

TVA pentru cheltuieli 
descentralizate la nivelul 
judeţului, conform anexei nr.4 
la Proiectul Legii Bugetului de 
Stat pe anul 2013 sunt în 
sumă de 40.594 mii lei. Facem 
precizarea că sumele sunt 
insuficiente pentru finanţarea 
cheltuielilor prevăzute la art.5 
alin. (1), fapt pentru care 
solicităm suplimentarea 
acestora cu suma de 5.845 mii 
lei. 
 

amendamentului, întrucât : 
- sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap 
finanțate din sume defalcate 
din TVA pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul județelor au fost 
fundamentate pe baza 
standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.23/2010. 
 
- destinatia sumelor 
prevazute in anexa nr.4 sunt 
stabilite potrivit prevederilor 
art.5 alin.(1)-  

10.  Anexa 4 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2013 - Pozitia 
38 Judetul Tulcea 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de15 mii lei, pentru 
finanţarea obiectivului 
„asistenta sociala”, comuna 
Smirdan, Jud. Tulcea 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  

Obiectiv nou de investitie 
 

Se propune respingerea  
amendamentului, întrucât : 
- destinatia sumelor 
prevazute in anexa nr.4 sunt 
stabilite potrivit prevederilor 
art.5 alin.(1)- din proiectul de 
lege a bugetului de stat pe 
anul 2013 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

11.  Anexa 4 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 

Se propune suplimentarea 
bugetului Consiliului Județean 
Botoşani cu suma de 95.000 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori:  
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor. 
 
 

Se propune respingerea  
amendamentului, întrucât : 
- destinatia sumelor 
prevazute in anexa nr.4 sunt 
stabilite potrivit prevederilor 
art.5 alin.(1)- din proiectul de 
lege a bugetului de stat pe 
anul 2013 

12.  Anexa 4 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 10.000 mii lei a 
bugetului Consiliului Județean 
Mehedinți pentru Dotarea și 
punerea în funcțiune  Blocului 
Materno-Infantil în municipiul 
Drobeta – Turnu Severin, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor dotare și punerea în 
funcțiune a Blocului Materno-
Infantil. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013  se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, 
aşa cum se prevede la art.30 
alin.(2) din Legea privind 
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Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

13.  Anexa 4 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 2000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru Realizare utilități la 
Parcul Industrial Drobeta în 
municipiul Drobeta – Turnu 
Severin, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de alimentare cu 
apă, canalizare, alimentare cu 
energie electrică, aducțiune 
gaz. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, 
aşa cum se prevede la art.30 
alin.(2) din Legea privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

14.  Anexa 4 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 5000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru Realizare utilități la 
Insula Șimian, în comuna 
Șimian, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de alimentare cu 
apă, canalizare, alimentare cu 
energie electrică pentru 
dezvoltare proiect turistic. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
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Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, 
aşa cum se prevede la art.30 
alin.(2) din Legea privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

15.  Anexa 4 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 5000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru Reabilitare Spitalul 
Județean de Urgență Dr. Tr. 
Severin, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a 
secțiilor din Spitalul Județean 
de Urgență Dr. Tr. Severin. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, 
aşa cum se prevede la art.30 
alin.(2) din Legea privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

16.  Anexa 4 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 2000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru Realizare Catedrala 
Episcopală din Municipiul Dr. Tr. 

Se urmăreşte finalizarea 
lucrărilor de construcție la 
Catedrală. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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pe anul 2013 Severin, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, 
aşa cum se prevede la art.30 
alin.(2) din Legea privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

17.  Anexa 4 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 3000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru Centru de ingrijire și 
asistență pentru tinerii cu 
handicap de la Șimian, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de construcție a 
centrului. 
 
 

Se propune respingerea  
amendamentului, întrucât : 
- nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, 
aşa cum se prevede la art.30 
alin.(2) din Legea privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
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copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap 
finanţate din sume defalcate 
din TVA pentru finanţ area 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul jude ţ elor au fost 
fundamentate pe baza 
standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.23/2010 
fundamentate pe baza 
propunerilor Ministerului 
Muncii, Familiei,  Protecţiei 
Sociale   şi Persoanelor 
Vârstnice   

18.  Anexa 4 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 3000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru Centru de îngrijire 
temporară pentru copiii din 
asistență maternală, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de construcție a 
centrului. 
 
 

Se propune respingerea  
amendamentului, întrucât : 
- Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, 
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STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

aşa cum se prevede la art.30 
alin.(2) din Legea privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
-sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap 
finanţ ate din sume defalcate 
din TVA pentru finan ţ area 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul jude ţ elor au fost 
fundamentate pe baza 
standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.23/2010 
fundamentate pe baza 
propunerilor Ministerului 
Muncii, Familiei,  Protecţiei 
Sociale   şi Persoanelor 
Vârstnice   

19.  Anexa 4 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 3000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru Centru respiro pentru 
adulții cu handicap, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de construcție a 
centrului. 
 
 

Se propune respingerea  
amendamentului, întrucât : 
- Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, 
aşa cum se prevede la art.30 
alin.(2) din Legea privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
-sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap 
finanţ ate din sume defalcate 
din TVA pentru finan ţ area 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul jude ţ elor au fost 
fundamentate pe baza 
standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.23/2010 
fundamentate pe baza 
propunerilor Ministerului 
Muncii, Familiei,  Protecţiei 
Sociale   şi Persoanelor 
Vârstnice   

20.  Anexa 4 Se propune alocarea sumei de Se urmăreşte realizarea Se propune respingerea  
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sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 

10000 mii lei pentru Realizare 
parcare subterană în Centrul 
Civic din municipiul Drobeta-
Turnu Severin, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

lucrărilor de construcție a unei 
parcări subterane în Centrul 
Civic. 
 
 

amendamentului, întrucât : 
- Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, 
aşa cum se prevede la art.30 
alin.(2) din Legea privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- destinatia sumelor 
prevazute in anexa nr.4 sunt 
stabilite potrivit prevederilor 
art.5 alin.(1)- din proiectul de 
lege a bugetului de stat pe 
anul 2013 

21.  Anexa 4 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Construire 
dispensar uman + farmacie cu 
centrală termică  în comuna 
Bîlvănești, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 

Se urmăreşte construirea 
dispensarului uman si a 
farmaciei cu central termică. 
 
 

Se propune respingerea  
amendamentului, întrucât : 
- Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, 
aşa cum se prevede la art.30 
alin.(2) din Legea privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- destinatia sumelor 
prevazute in anexa nr.4 sunt 
stabilite potrivit prevederilor 
art.5 alin.(1)- din proiectul de 
lege a bugetului de stat pe 
anul 2013 

22.  Anexa 4 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Achiziționare 
buldoexcavator de către 
Primăria comunei Braniștea, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 

Se urmăreşte achiziționarea 
unui buldoexcavator. 
 
 

Se propune respingerea  
amendamentului, întrucât : 
- destinatia sumelor 
prevazute in anexa nr.4 sunt 
stabilite potrivit prevederilor 
art.5 alin.(1)- din proiectul de 
lege a bugetului de stat pe 
anul 2013 
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Senat și Camera Deputaţilor. 
23.  Anexa 4 

sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reparații 
Dispensar Godeanu  în comuna 
Godeanu, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
reparațiilor la dispensar. 
 
 

Se propune respingerea  
a Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, 
aşa cum se prevede la art.30 
alin.(2) din Legea privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
mendamentului, întrucât : 
- 
- destinatia sumelor 
prevazute in anexa nr.4 sunt 
stabilite potrivit prevederilor 
art.5 alin.(1)- din proiectul de 
lege a bugetului de stat pe 
anul 2013 

24.  Anexa 4 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reabilitare 
dispensar uman Punghina,  
comuna Punghina, Judeţul 
Mehedinți 

Se urmăreşte reabilitarea 
dispensarului uman. 
 
 

Se propune respingerea  
amendamentului, întrucât : 
- Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
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pe anul 2013  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, 
aşa cum se prevede la art.30 
alin.(2) din Legea privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- destinatia sumelor 
prevazute in anexa nr.4 sunt 
stabilite potrivit prevederilor 
art.5 alin.(1)- din proiectul de 
lege a bugetului de stat pe 
anul 2013 

25.  Anexa 4 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei pentru Finalizare 
clădire Dispensar uman Voloiac 
- comuna Vlădaia, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 

Se urmăreşte finalizarea 
lucrărilor la dispensar. 
 
 

Se propune respingerea  
amendamentului, întrucât : 
- Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
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STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, 
aşa cum se prevede la art.30 
alin.(2) din Legea privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- destinatia sumelor 
prevazute in anexa nr.4 sunt 
stabilite potrivit prevederilor 
art.5 alin.(1)- din proiectul de 
lege a bugetului de stat pe 
anul 2013 

26.  Anexa 4 - S  U  M  E 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor  
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 

Se propune suplimentarea 
bugetului prevăzut la Anexa 4, 
aferent județului Iași, cu suma 
de 2.000 mii lei pentru 
finanțarea învățământului 
special din județul Iași. 
 
Sursa de finanțare: Cote 
defalcate din impozitul pe venit 
– Anexa 9 
 
Iniţiatori: 

Deputați PDL Petru MOVILĂ și 
dr. Camelia BOGDĂNICI 
 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele alocate prin proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 
2013 sunt insuficiente 
asigurării finanțării la nivelul 
necesarului pentru categoria 
de cheltuieli menționată. 
Precizăm că unitățile 
administrativ-teritoriale din 
județul Iași nu pot asigura din 
surse proprii finanțarea 
acestei cheltuieli.  
 
 

Se propune respingerea  
amendamentului, întrucât : 
- modalitatea de alocare a 
cotelor defalcate din 
impozitul pe venit sunt 
stabilite de Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, iar destinaţia cu 
care se utilizează este 
stabilită de autorităţile 
deliberative ale fiecarei 
unităţi administrativ-
teritoriale. 
- anexa nr.9 la proiectul de 
lege, este o anexa în care 
sunt detaliaţi indicatorii de 
clasificaţie ce sunt cuprinşi 
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 în bugetele de venituri şi 
cheltuieli ale autorităţilor 
locale, fără a reprezenta 
alocaţii bugetare. 
 

27.  Anexa 4 - S  U  M  E 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor  
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului prevăzut la Anexa 4, 
aferent județului Iași, cu suma 
de 5.145 mii lei pentru 
finanțarea produselor lactate și 
de panificație, miere și mere. 
 
Sursa de finanțare: Cote 
defalcate din impozitul pe venit 
– Anexa 9 
 
Iniţiatori: 

Deputați PDL Petru MOVILĂ și 
dr. Camelia BOGDĂNICI 
 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 

 

Sumele alocate prin proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 
2013 sunt insuficiente 
asigurării finanțării la nivelul 
necesarului pentru categoria 
de cheltuieli menționată. 
Precizăm că unitățile 
administrativ-teritoriale din 
județul Iași nu pot asigura din 
surse proprii finanțarea 
acestei cheltuieli.  
 
 

Se propune respingerea  
amendamentului, întrucât : 
- modalitatea de alocare a 
cotelor defalcate din 
impozitul pe venit sunt 
stabilite de Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, iar destinaţia cu 
care se utilizează este 
stabilită de autorităţile 
deliberative ale fiecarei 
unităţi administrativ-
teritoriale. 
- anexa nr.9 la proiectul de 
lege, este o anexa în care 
sunt detaliaţi indicatorii de 
clasificaţie ce sunt cuprinşi 
în bugetele de venituri şi 
cheltuieli ale autorităţilor 
locale, fără a reprezenta 
alocaţii bugetare. 
 

28.  Anexa nr. 4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 

Propunem suplimentarea 
sumelor prevăzute pentru 
judeţul Sălaj cu suma de 6.779 
mii lei astfel: 

La fundamentarea sumelor 
necesare finanţării sistemului 
de protecţie a copilului, 
Direcţia Generală de Asistenţă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
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descentralizate la nivelul judeţelor 
pe anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 
 
 
SĂLAJ....... 32.623 mii lei 
din care pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
Susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului.....2.790 mii lei 
  
Acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie şi miere de 
albine....5.482 mii lei 
 
Învăţământ special şi centrele de 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională....4.485 mii lei 
 
 

Anexa nr. 4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor pe anul 2013 şi 
estimări pe anii 2014-2016 
 
SĂLAJ....... 39.402 mii lei 
din care pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
Susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului.....12.050 
mii lei 
  
Acordarea de produse lactate şi 
de panificaţie şi miere de 
albine....5.950 mii lei 
 
Învăţământ special şi centrele 
de judeţene de resurse şi 
asistenţă educaţională....6.940 
mii lei 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Erdei D. István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 
Seres Dénes, deputat UDMR 
 

Socială şi Protecţia Copilului a 
luat în considerare Hotărârea 
nr.23/2010 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru 
serviciile sociale. 
De asemenea, la acordarea 
de produse lactate, de 
panificaţie, suplimentul de 
miere şi fructe proaspete, 
suma necesară este 
superioară celei prevăzute 
pentru 2013 în proiectul de 
buget, avându-se în vedere 
numărul preşcolarilor şi 
elevilor beneficiari şi costurile 
prevăzute pentru aceste 
programe. 
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, 
aşa cum se prevede la art.30 
alin.(2) din Legea privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 
 

29.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4692,84 mii lei pentru 
următorul obiectiv de investiţii:  

*Reabilitare şi modernizare 
imobile aparţinând Colegiului 
Tehnic Grigore Cobălcescu – 
faza SF, Moineşti, Jud. Bacău.  

Autor:  
deputat PNL Ionel Palar 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 
 
Comisia de Administraţie 

Susţinerea financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită 
imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a acestei investiţii, atât 
de necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat pe anul 2013 - SUME   
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, prevazute la art.4, 
lit.b) 

Se propune respingerea 
amendamentul, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

30.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 9664,11 mii lei  pentru 
următorul obiectiv de investiţii:  

*Consolidare, reabilitare, 
modernizare şi dotare cu 
echipamente didactice şi 
echipamente IT a şcolii generale 
„Stefan Luchian” - faza SF,  
Moineşti, Jud. Bacău. 

Autor:  
deputat PNL Ionel Palar 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatea  
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şi dotarea 
corespunzătoarea a acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat pe anul 2013 - SUME   
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, prevazute la art.4, 
lit.b) 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
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Comisia de Administraţie 
31.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 9664,11 mii lei  pentru 
următorul obiectiv de investiţii:  

*Consolidare, reabilitare, 
modernizare şi dotare cu 
echipamente didactice şi 
echipamente IT a şcolii generale 
„Stefan Luchian” - faza SF,  
Moineşti, Jud. Bacău. 

Autor:  
deputat PNL Ionel Palar 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatea  
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şi dotarea 
corespunzătoarea a acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat pe anul 2013 - SUME   
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, prevazute la art.4, 
lit.b) 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

32.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 8926 mii lei pentru 
construire pod peste râul 
Târnava Mică, municipiul 
Târnăveni, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Expiră garanţia de utilizare a 
podului existent. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

33.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4.454 mii lei pentru 
alimentare cu apă satul 
Bobohalma, municipiul 

Lucrare finanţată pe OG 
7/2006, pentru care s-au 
alocat în anul 
2010 - 504 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
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comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Târnăveni, Judeţul Mureş. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

34.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 499 mii lei pentru 
construire baze sportivă în 
localitatea Cipău, Iernut, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Contract de execuţie. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

35.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Se alocă suma de 1.005 mii lei 
pentru reţea de canalizare şi 
staţie de epurare pentru oraşul 
Sărmaşu, judeţul Mureş. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Proiect început în anul 2007. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
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legii bugetului. 
 

36.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Se alocă suma de 1.592 mii lei 
pentru reabilitare bază sportivă 
în oraşul Sărmaşu, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

37.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Se alocă suma de 394 mii lei 
pentru modernizare bază 
sportivă în oraşul Sovata, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Realizarea lucrărilor propuse 
în 
proiect. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

38.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 

Se alocă suma de 520 mii lei 
pentru construcţie pod peste 
pârâul Comlod, judeţul Mureş. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 

Se urmareste scoaterea din 
izolare a satelor apartinatoare. 
Comlodul are potential mare 
de 
inundatie. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
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sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

39.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Se alocă suma de 1.066 mii lei 
pentru introducerea apei 
potabile în comuna Bichiş, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Proiect în derulare. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

40.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Se alocă suma de 950 mii lei 
pentru modernizare bază 
sportivă, localitatea Breaza, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
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41.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Se alocă suma de 150 mii lei 
pentru construire 3 poduri peste 
râul Agriş, localitatea Breaza, 
judeţul Mureş 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

42.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Se alocă suma de 146 mii lei 
pentru construire teren de sport 
multifuncţional în comuna 
Corunca, judeţul Mureş. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Lucrare în curs de execuţie 
finanţat prin programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural. 
Stadiul fizic de realizare: 40% 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

43.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru construire teren de sport 
Şcoala Generală Crăieşti, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 33 -

Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

44.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Se alocă suma de 435 mii lei 
pentru construire bază sportivă 
localitate Gh. Doja, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

45.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Se alocă suma de 620 mii lei 
pentru alimentarea cu apă a 
localităţilor Glăjărie, Larga, 
Fundoaia, comuna Gurghiu, 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
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46.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Se alocă suma de 485 mii lei 
pentru construire bază sportivă 
tip I, comuna Iclănzel, judeţul 
Mureş. 
  
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Proiect aprobat 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

47.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Se alocă suma de 3.017 mii lei 
pentru extinderea şi 
modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă potabilă, 
construcţia sistemului de 
canalizare şi a staţiilor de 
epurare a apelor uzate din 
satele din comuna Mihăieşul de 
Câmpie, judeţul Mureş. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Proiect în execuţie. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

48.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 

Se alocă suma de 420 mii lei 
pentru construire pod de beton 
armat, comuna Ogra, judeţul 
Mureş. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 

Lipsa parapeţilor de la pod 
poate să conducă la 
producerea unor accidente 
sau chiar catastrofe de 
circulaţie 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
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pe anii 2014-2016 şi Senat diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

49.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Se alocă suma de 600 mii lei 
pentru construire bază sportivă 
comuna Nadeş, judeţul Mureş. 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

50.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

Se alocă suma de 1517 mii lei 
pentru alimentare cu apă 
potabilă, comuna Răstolniţa 
judeţul Mureş. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Proiect în execuţie. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

51.  Anexa 5– Sume defalcate din taxa Se alocă suma de 791 mii lei Obiectiv de investiţii cu impact Se propune respingerea 
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pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la  nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 

pentru modernizare bază 
sportivă, comuna Zău de 
Câmpie, judeţul Mureş. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

social. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

52.    Anexa 5 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor  
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013  
 
 

Se suplimentează suma alocată 
judetului Salaj cu 7967 , adica 
de la 140274 mii lei la 
148241mii lei. 
 
 
Autori: Deputat PDL 
Bode Lucian Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Acoperirea cheltuielilor la 
nivelul anului 2013 
 
 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului şi Diminuarea cu 
50% a cheltuielilor cu bunuri şi 
servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

53.  Anexa 5 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipilor, 
pe anul 2013 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru realizare reţea alimentare 
cu apă în comuna Iaslovăţ, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
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din Camera Deputaţilor şi Senat principali cu 50% pe 2013. sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

54.  Anexa 5 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipilor, 
pe anul 2013 

Se alocă suma de 800 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor la 
baza sportivă din comuna Burla, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite  
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

55.  Anexa 5 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipilor, 
pe anul 2013 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.200 mii lei pentru 
reabilitarea drumurilor din 
comuna Milişăuţi, judeţul 
Suceava 
 
Autori:  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

56.  Anexa 5 
sume defalcate din taxa pe 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 400 mii lei pentru 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 38 -

valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipilor, 
pe anul 2013 

reabilitarea drumului comunal 
din comuna Satu Mare, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

57.  Anexa 5 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipilor, 
pe anul 2013 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
reabilitarea drumului din 
comuna Volovăţ, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

58.  Anexa 5 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipilor, 
pe anul 2013 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
reabilitarea Dispensarului 
Medical din comuna Horodnic 
de Jos, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
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din Camera Deputaţilor şi Senat Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

59.  Anexa 5 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipilor, 
pe anul 2013 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 820 mii lei pentru 
construirea unui Dispensar 
Medical în comuna Volovăţ, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

60.  Anexa 5 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipilor, 
pe anul 2013 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 400 mii lei pentru 
achiziţionarea mobilierului 
necesar funcţionării şcolii din 
comuna Arbore, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

61.  Anexa 5 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.000 mii lei pentru 
reabilitarea localurilor a 3 şcoli şi 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
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finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipilor, 
pe anul 2013 

a 3 grădiniţe din comuna 
Frătăuţii Vechi, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

62.  Anexa 5 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipilor, 
pe anul 2013 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 70 mii lei pentru 
reabilitarea şcolii din comuna 
Volovăţ, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

63.  Anexa 5 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipilor, 
pe anul 2013 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1100 mii lei pentru 
reabilitarea a 2 şcoli din comuna 
Iaslovăţ, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
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art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

64.  Anexa 5 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipilor, 
pe anul 2013 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie pentru grădiniţa din 
comuna Burla, judeţul Suceava 
 
Autori:  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

65.  Anexa 5 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipilor, 
pe anul 2013 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
reabilitarea şcolii din comuna 
Milişăuţi, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

66.  Anexa 5 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 20000 mii lei pentru 
construire poduri distruse de 
inundaţii in comuna Volovăţ, 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
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descentralizate la nivelul nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipilor, 
pe anul 2013 

judeţul Suceava. 
 
Autori:  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

67.  Anexa 5 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipilor, 
pe anul 2013 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
reabilitarea Dispensarului 
Medical din comuna Horodnic 
de Jos, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

68.  Anexa nr. 5 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 
 
Harghita......I. 203.450 mii lei 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute cu 
 
 
 
Harghita......I. 224.352 mii lei 
din care pentru: 
 
Finanţarea de bază a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de 
stat, total ...198.806 mii lei, din 

Prevederile din proiectul legii 
bugetului de stat pe anul 2013 
nu acoperă cheltuielile legate 
de salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi  
stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiile aferente acestora 
din instituţiile de învăţământ 
preuniversitar de stat. De 
asemenea, pentru plata 
drepturilor salariale cuvenite 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
fondurile necesare pentru 
finanţarea cheltuielilor cu 
salariile, stabilite prin lege, 
precum şi contribuţiile 
aferente acestora, pentru 
unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, 
exclusiv învăţământul 
special şi centrele de 
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din care pentru: 
 
Finanţarea de bază a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
total ...182.892 mii lei, din care: 
‐ salarii, sporuri indemnizaţii şi 
alte drepturi salariale în bani 
stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiile aferente acestora 
...162.149 mii lei  
‐ cheltuieli prevăzute la art. 104 
alin.2 lit.b) – e) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011...20.743 mii lei 
 
Hotărâri judecătoreşti pentru plata 
salariilor în unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat ... 9.770 mii 
lei  
 
Finanţarea drepturilor asistenţilor 
personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizaţiile 
lunare ...8.789 mii lei 
 
 
 
 

care: 
‐ salarii, sporuri indemnizaţii şi 
alte drepturi salariale în bani 
stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiile aferente acestora 
...177.988 mii lei  
‐ cheltuieli prevăzute la art. 
104 alin.2 lit.b) – e) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 
1/2011...20.818 mii lei 
 
Hotărâri judecătoreşti pentru 
plata salariilor în unităţile de 
învăţământ preuniversitar de 
stat ... 10.170 mii lei  
 
Finanţarea drepturilor 
asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizaţiile lunare 
..11.695 mii lei 
 
 
Autori: Antal István, Korodi 
Attila, Moldován Iosif, Kelemen 
Hunor, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizaţiile lunare 
suma necesară este de 
11.695 mii lei. 
Pentru plata ajutoarelor 
sociale şi pentru încălzirea 
locuinţei, finanţarea serviciilor 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor sub autoritatea 
consiliilor locale şi a creşelor, 
suma necesară este de 3.681 
mii lei. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

resurse şi asistenţă 
educaţională, s-au stabilit pe 
baza standardelor de 
cost/elev/preşcolar, 
repartizate pe judeţe şi 
municipiul Bucureşti de 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale. 
De asemenea, incepând cu 
anul 2011, potrivit 
prevederilor art.131 din 
Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare, plata ajutorului 
social se asigură de către 
agenţiile pentru plăţi şi 
inspecţie socială judeţene, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti, nu se mai suportă 
din sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată. 

69.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoare adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 

Se suplimentează bugetul alocat 
judetului Olt, cu suma de 3500 
mii lei. 

Fondurile sunt destinate 
pentru: 
- finanţarea drepturilor 

Se propune 
respingerea  
amendamentului, întrucat 
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descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizaţiile lunare, 
3.500 mii lei. 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Lg.448/2006 privind protecţia 
şi drepturile persoanelor cu 
handicap grav nu stabileşte 
proporţiile în care se face 
finanţarea de la bugetul de 
stat, respectiv de la bugetele 
locale a acestor cheltuieli. 
Totodată, potrivit 
prevederilor art. 5 alin.(6) din 
proiectul legii bugetului de 
stat se stabileşte că pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti,  
autorităţile administraţiei 
publice locale alocă pe lângă 
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată şi sume 
din bugetele locale ale 
acestora. 
 

70.  Anexa nr. 5 – Poziţia 8 Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei pentru finanţare 
proiect integrat de realizare a 
drumurilor de acces, alimentare 
cu apă, reţele de canalizare şi 
alimentare cu energie electrică - 
cartier Muscelut, oraş Zărneşti, 
judeţul Braşov. 
 
Autori: 

Finanţare proiect integrat de 
realizare a drumurilor de 
acces, alimentare cu apă, 
reţele de canalizare şi 
alimentare cu energie electrică
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Taxa pe valoarea adăugată 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti este prevăzută la 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

art.5, alin. (1), din proiectul 
legii bugetului. 
 

71.  Anexa nr. 5 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti, pe anul 2013 
Nr. crt. 39, Judeţul Vaslui 
Suma 232.755 mii lei, din care 
pentru finanţarea de bază a 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi pentru 
drepturile asistenţilor personali ai 
persoanelor  cu handicap grav sau 
indemnizaţiile lunare   - 219.979 
mii lei 

Propunere: 
Anexa nr. 5 
 
 
 
 
Nr. crt. 39, Judeţul Vaslui 
Suma 300.500 mii lei, din care 
pentru finanţarea de bază a 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat - 250.000 
mii lei şi pentru drepturile 
asistenţilor personali ai 
persoanelor  cu handicap grav 
sau indemnizaţiile lunare  -  
40.902 mii lei 
 
Autori: 
Deputat PSD CRISTEA 
VICTOR  
Deputat PSD SOLOMON 
ADRIAN 
Deputat PSD BIRCHALL ANA 
Deputat PSD DIMA TOADER 
Deputat PSD STATIVĂ IRINEL 
IOAN 
Senator PSD CREŢU 
GABRIELA 
Senator PSD SILISTRU DOINA 
Grup parlamentar PSD 

Suma propusă, din proiect, 
este insuficientă pentru toate 
destinaţiile finanţării prevăzute 
la acest capitol. Toate 
comunele judeţului sunt 
sistematic subfinanţate, prin 
descentralizare apărând 
obligaţii ce în trecut nu erau în 
sarcina administraţiei locale. 
Sursa de finanţare - din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
fondurile necesare pentru 
finanţarea cheltuielilor cu 
salariile, stabilite prin lege, 
precum şi contribuţiile 
aferente acestora, pentru 
unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, 
exclusiv învăţământul 
special şi centrele de 
resurse şi asistenţă 
educaţională, s-au stabilit pe 
baza standardelor de 
cost/elev/preşcolar, 
repartizate pe judeţe şi 
municipiul Bucureşti de 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale. 
-Lg.448/2006 privind 
protecţia şi drepturile 
persoanelor cu handicap 
grav nu stabileşte proporţiile 
în care se face finanţarea de 
la bugetul de stat, respectiv 
de la bugetele locale a 
acestor cheltuieli. Totodată, 
potrivit prevederilor art. 5 
alin.(6) din proiectul legii 
bugetului de stat se 
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stabileşte că pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti 
 

72.  Anexa nr. 5 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti, pe anul 2013 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului prevăzut la Anexa 5, 
aferent judeţului Iaşi, cu suma 
de 33.433 mii lei pentru salarii, 
sporuri, indemnizaţii şi alte 
drepturi salariale în bani stabilite 
prin lege, precum şi contribuţiile 
aferente acestora la unităţile de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. 
 
Iniţiatori: 

Deputaţi PDL Petru MOVILĂ şi 
dr. Camelia BOGDĂNICI 
 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 

Sumele alocate prin proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 
2013 sunt insuficiente 
asigurării finanţării la nivelul 
necesarului pentru categoria 
de cheltuieli menţionată. 
Precizăm că unităţile 
administrativ-teritoriale din 
judeţul Iaşi nu pot asigura din 
surse proprii finanţarea 
acestei cheltuieli.  
  
Sursa de finanţare: Cote 
defalcate din impozitul pe 
venit – Anexa 9 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat  
- sumele propuse sunt 
fundamentate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale, in baza 
standardelor de cost per 
elev/preşcolar, potrivit Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 
-Modalitatea şi procentul de 
alocare a cotelor defalcate 
din impozitul pe venit sunt 
stabilite de Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare, iar destinaţia cu 
care se utilizează este 
stabilită de autorităţile 
deliberative ale fiecărei unitţi 
administrativ-teritoriale 
-Anexa nr.9 este o anexă în 
care sunt detaliaţi indicatorii 
de clasificatie ce sunt 
cuprinsi in bugetele de 
venituri si cheltuieli ale 
autorităţilor locale, fara a 
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reprezenta alocatii bugetare. 
73.  Anexa nr. 5 

Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti, pe anul 2013 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului prevăzut la Anexa 5, 
aferent judeţului Iaşi, cu suma 
de 1.669 mii lei pentru hotărâri 
judecătoreşti  pentru plata 
salariilor în unităţile de  
învăţământ  preuniversitar de  
stat – Judeţul Iaşi 
 
Iniţiatori: 

Deputaţi PDL Petru MOVILĂ şi 
dr. Camelia BOGDĂNICI 
 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 

 

Sumele alocate prin proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 
2013 sunt insuficiente 
asigurării finanţării la nivelul 
necesarului pentru categoria 
de cheltuieli menţionată. 
Precizăm că unităţile 
administrativ-teritoriale din 
judeţul Iaşi nu pot asigura din 
surse proprii finanţarea 
acestei cheltuieli. 
 
Sursa de finanţare: Cote 
defalcate din impozitul pe 
venit – Anexa 9 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat  
- sumele propuse sunt 
fundamentate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale potrivit 
prevederilor OUG 71/2009  
-Anexa nr.9 nu poate fi sursa 
de finanţare deoarece este o 
anexă în care sunt detaliaţi 
indicatorii de clasificatie ce 
sunt cuprinsi in bugetele de 
venituri si cheltuieli ale 
autorităţilor locale, fara a 
reprezenta alocatii bugetare. 

74.  Anexa nr. 5 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti, pe anul 2013 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului prevăzut la Anexa 5, 
aferent judeţului Iaşi, cu suma 
de 7.555 mii lei pentru 
finanţarea drepturilor asistenţilor 
personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizaţii 
lunare  
 
 
Iniţiatori: 

Sumele alocate prin proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 
2013 sunt insuficiente 
asigurării finanţării la nivelul 
necesarului pentru categoria 
de cheltuieli menţionată. 
Precizăm că unităţile 
administrativ-teritoriale din 
judeţul Iaşi nu pot asigura din 
surse proprii finanţarea 
acestei cheltuieli. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat  
-Lg.448/2006 privind 
protecţia şi drepturile 
persoanelor cu handicap 
grav nu stabileşte proporţiile 
în care se face finanţarea de 
la bugetul de stat, respectiv 
de la bugetele locale a 
acestor cheltuieli. Totodată, 
potrivit prevederilor art. 5 
alin.(6) din proiectul legii 
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Deputaţi PDL Petru MOVILĂ şi 
dr. Camelia BOGDĂNICI 
 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 

Sursa de finanţare: Cote 
defalcate din impozitul pe 
venit – Anexa 9 

bugetului de stat se 
stabileşte că pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti,  
autorităţile administraţiei 
publice locale alocă pe lângă 
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată şi sume 
din bugetele locale ale 
acestora. 
 
-Anexa nr.9 nu poate fi sursa 
de finanţare deoarece este o 
anexă în care sunt detaliaţi 
indicatorii de clasificatie ce 
sunt cuprinsi in bugetele de 
venituri si cheltuieli ale 
autorităţilor locale, fara a 
reprezenta alocatii bugetare. 

75.  Anexa nr. 5 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti, pe anul 2013 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului prevăzut la Anexa 5, 
aferent judeţului Iaşi, cu suma 
de 4.229 mii lei pentru alte 
activităţi (acordarea de ajutor 
social, evidenţa persoanei, 
creşe etc.). 
 
 
Iniţiatori: 

Sumele alocate prin proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 
2013 sunt insuficiente 
asigurării finanţării la nivelul 
necesarului pentru categoria 
de cheltuieli menţionată. 
Precizăm că unităţile 
administrativ-teritoriale din 
judeţul Iaşi nu pot asigura din 
surse proprii finanţarea 
acestei cheltuieli. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat  
- incepând cu anul 2011, 
potrivit prevederilor art.131 

din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, plata 
ajutorului social se asigură 
de către agenţiile pentru plăţi 
şi inspecţie socială judeţene, 
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Deputaţi PDL Petru MOVILĂ şi 
dr. Camelia BOGDĂNICI 
 
Grupurile parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 

 
Sursa de finanţare: Cote 
defalcate din impozitul pe 
venit – Anexa 9 

respectiv a municipiului 
Bucureşti, nu se mai suportă 
din sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată. 
- Anexa nr.9 nu poate fi 
sursa de finanţare deoarece 
este o anexă în care sunt 
detaliaţi indicatorii de 
clasificatie ce sunt cuprinsi in 
bugetele de venituri si 
cheltuieli ale autorităţilor 
locale, fara a reprezenta 
alocatii bugetare. 

76.  Anexa nr. 5 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 
 

Judeţul 
Total, 
din 
care 

dreptu
rile 
asiste
nţilor 
person
ali ai
persoa
nelor 
cu 
handic

Propunem suplimentarea 
sumelor acordate pentru 
drepturile asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizaţiile lunare cu 
suma de 67.677 mii lei 

Judeţul 
Total, 
din 
care 

drepturil
e 
asistenţil
or 
personal
i ai 
persoan
elor cu 
handica
p grav 
sau 
indemni
zaţiile 
lunare 

România a aderat la 
Convenţia ONU privind 
persoanele cu dizabilităţi 
ratificată de Parlamentul 
României prin Legea nr. 
221/2010, astfel că 
respectarea drepturilor lor 
intră în sfera obligaţiilor 
asumate la nivel internaţional. 
Sumele prevăzute în proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2013, similare cu cele din 
2012 au acoperit aceste 
cheltuieli doar pentru primele 
trei trimestre ale anului. În 
consecinţă, pentru a evita 
problemele legate de plata 
drepturilor aferente 
persoanelor cu dizabilităţi 
propunem majorarea sumelor 

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

ALBA 
186.59
9 15.932

ARAD 
197.77
4 20.786

BIHOR 
306.69
9 27.528

BRASOV 
249.96
2 20.240

CLUJ 
307.26
8 31.193

COVASNA 
130.67
4 7.100 

HARGHITA 
203.45
0 8.789 

HUNEDOARA 
236.24
8 28.474

MARAMURES 
265.27
5 22.442

MURES 
288.21
9 20.525

SALAJ 
140.25
4 16.422

SATU MARE 
193.84
4 17.199

TIMIS 313.60 34.076

ALBA 
206.5
14 19.915 

ARAD 
223.7
57 25.983 

BIHOR 
341.1
09 34.410 

BRASOV 
275.2
62 25.300 

CLUJ 
346.2
59 38.991 

COVASN
A 

139.5
49 8.875 

HARGHIT
A 

214.4
36 10.986 

HUNEDO
ARA 

271.8
41 35.593 

MARAMU
RES 

293.3
28 28.053 

MURES 
313.8
75 25.656 

SALAJ 
160.7
82 20.528 

SATU 
MARE 

215.3
43 21.499 

TIMIS 
356.2
02 42.595 

 
Autor: Grupurile parlamentare 
ale UDMR din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi 

estimate cu 25%.  
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
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7 
 

bănci 
77.  Anexa nr. 5 

Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 
 
Harghita......I. 203.450 mii lei 
din care pentru: 
 
Finanţarea de bază a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
total ...182.892 mii lei, din care: 
‐ salarii, sporuri indemnizaţii şi 
alte drepturi salariale în bani 
stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiile aferente acestora 
...162.149 mii lei  
‐ cheltuieli prevăzute la art. 104 
alin.2 lit.b) – e) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011...20.743 mii lei 
 
Hotărâri judecătoreşti pentru plata 
salariilor în unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat ... 9.770 mii 
lei  
 
Finanţarea drepturilor asistenţilor 
personali ai persoanelor cu 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute cu 20.902 mii 
lei 
 
 
 
Harghita......I. 224.352 mii lei 
din care pentru: 
 
Finanţarea de bază a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de 
stat, total ...198.806 mii lei, din 
care: 
‐ salarii, sporuri indemnizaţii şi 
alte drepturi salariale în bani 
stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiile aferente acestora 
...177.988 mii lei  
‐ cheltuieli prevăzute la art. 
104 alin.2 lit.b) – e) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 
1/2011...20.818 mii lei 
 
Hotărâri judecătoreşti pentru 
plata salariilor în unităţile de 
învăţământ preuniversitar de 
stat ... 10.170 mii lei  
 
Finanţarea drepturilor 
asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizaţiile lunare 

Prevederile din proiectul legii 
bugetului de stat pe anul 2013 
nu acoperă cheltuielile legate 
de salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi  
stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiile aferente acestora 
din instituţiile de învăţământ 
preuniversitar de stat. De 
asemenea, pentru plata 
drepturilor salariale cuvenite 
asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizaţiile lunare 
suma necesară este de 
11.695 mii lei. 
Pentru plata ajutoarelor 
sociale şi pentru încălzirea 
locuinţei, finanţarea serviciilor 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor sub autoritatea 
consiliilor locale şi a creşelor, 
suma necesară este de 3.681 
mii lei. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat  
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
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handicap grav sau indemnizaţiile 
lunare ...8.789 mii lei 
 
 
 
 

..11.695 mii lei 
 
 
Autori: Antal István, Korodi 
Attila, Moldován Iosif, Kelemen 
Hunor, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru, senator UDMR 
– senatori UDMR 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 
Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de 
capital 

78.  Anexa nr. 5 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti pe anul 2013 şi estimări 
pe anii 2014-2016 
 
 
SĂLAJ......I. 140.274 mii lei 
din care pentru: 
 
 
Finanţarea drepturilor asistenţilor 
personali ai persoanelor cu 

Propunem suplimentarea 
sumelor prevăzute cu suma de 
6518 mii lei 
 
 
 Sălaj ……146.792 mii lei 
Din care pentru: 
- Finanţarea drepturilor 
asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizaţiile 
lunare…22.940 mii lei 
 
Autori: 
Erdei D. István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 
Seres Dénes, deputat UDMR 

La fundamentarea sumelor 
necesare finanţării sistemului 
de protecţie a copilului, 
Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului a 
luat în considerare Hotărârea 
nr.23/2010 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru 
serviciile sociale. 
De asemenea, la acordarea 
de produse lactate, de 
panificaţie, suplimentul de 
miere şi fructe proaspete, 
suma necesară este 
superioară celei prevăzute 
pentru 2013 în proiectul de 
buget, avându-se în vedere 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat  
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
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handicap grav sau indemnizaţiile 
lunare ...16.422 mii lei 
 
 
 
 
 
 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 
Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de 
capital 

numărul preşcolarilor şi 
elevilor beneficiari şi costurile 
prevăzute pentru aceste 
programe. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

79.  Anexa 5 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipilor, 
pe anul 2013 

Se propune suplimentarea 
bugetului Consiliului Județean 
Botoşani cu suma de 397.000 
mii lei pentru  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori:  
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul la 
nivelul nivelul comunelor, 
oraşelor şi municipilor. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2013 se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, 
aşa cum se prevede la art.30 
alin.(2) din Legea privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare 

80.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoare adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2013 Pozitia 24 

Se suplimentează suma alocată 
judetului Iasi cu 500 mii lei 
pentru cheltuieli materiale şi 
prestări servicii, Primăria 
comunei Andrieşeni, judeţul Iaşi.
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 

 Se propune respingerea  
amendamentului, întrucât : 
- din bugetul de stat nu se 
alocă direct unitatilor 
administrativ-teritoriale sume 
defalcate din taxa pe valoare 
adaugata necesare finantarii 
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valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

cheltuielilor ce intra in 
sarcina acestora, in lipsa 
unui act normativ care sa 
reglementeze acest lucru. 

81.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoare adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2013 Pozitia 24 

Se suplimentează suma alocată 
judetului Iasi cu 240 mii lei 
pentru cheltuieli de personal 
pentru îngrijire persoane cu 
dizabilitati si asistenti personal 
handicap, în Oraşul Hârlău, 
judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

 Se respinge amendamentul, 
întrucat destinaţia sumelor 
defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti este 
prevăzută la art.5, alin. (4), 
din proiectul legii bugetului. 
 

82.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoare adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2013 Pozitia 24 

Se suplimentează suma alocată 
judetului Iasi cu 200 mii lei 
pentru cheltuielile unităţilor de 
învăţământ (gaz, iluminat, 
naveta) din oraşul Hârlău, 
judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
- fundamentarea 
sumelor necesare pentru 
finantarea cheltuielilor cu  
utilitatile unitatilor de 
invatamant preuniversitar de 
stat, se face in baza costului 
standard per elev/prescolar 
de catre Ministerul Educatiei, 
Nationale. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

 

83.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoare adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2013 Pozitia 24 

Se suplimentează suma alocată 
judetului Iasi cu 19 mii lei pentru 
cheltuieli cu persoane cu 
dizabilitati si asistenti personal 
handicap pentru comuna 
Scobinţi, judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

 Se respinge amendamentul, 
întrucat; 
- destinaţia sumelor 
defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti este 
prevăzută la art.5, alin. (3), 
din proiectul legii bugetului. 
 

84.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoare adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2013 Pozitia 24 

Se suplimentează suma alocată 
judetului Iasi cu 10 mii lei pentru 
cheltuieli cu naveta profesorilor 
din comuna Scobinţi, judeţul 
Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

 Se propune respingerea  
amendamentului, întrucât : 
-prin legea bugetara anuala 
nu se pot aloca sume direct 
unor unităţi administrativ –
teritoriale fără a exista un act 
normativ care sa 
reglementeze alocarea 
respectiva. 

85.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoare adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 

Se suplimentează suma alocată 
judetului Iasi cu 37 mii lei pentru 
cheltuieli cu achiziţionarea de 

 
 

Se propune respingerea  
amendamentului, întrucât : 

- Repartizarea 
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descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2013 Pozitia 24 

lemne pentru foc la primăria 
Scobinţi, judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
prevăzute la alin.(3) pe 
comune, oraşe, municipii, 
sectoare şi municipiul 
Bucureşti, după caz, se face 
prin decizie a directorului 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, după 
consultarea consiliului 
judeţean şi a primarilor.  
 

86.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoare adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2013 Pozitia 24 

Se suplimentează suma alocată 
judetului Iasi cu 80 mii lei pentru 
cheltuieli cu naveta profesorilor 
şi cheltuieli cu achiziţionarea 
lemnelor pentru foc la Primăria 
Vlădeni, judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

 . 
Se propune respingerea  
amendamentului, întrucât : 
 
- Repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată 
prevăzute la alin.(3) pe 
comune, oraşe, municipii, 
sectoare şi municipiul 
Bucureşti, după caz, se face 
prin decizie a directorului 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, după 
consultarea consiliului 
judeţean şi a primarilor.  
 

87.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoare adaugata pentru 

Se suplimentează suma alocată 
judetului Iasi cu 50 mii lei pentru 

 Se respinge amendamentul, 
întrucat; 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 57 -

finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2013 Pozitia 24 

persoane cu dizabilitati si 
asistenti personal handicap, 
comuna Bivolari, judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

- destinaţia sumelor 
defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti este 
prevăzută la art.5, alin. (3), 
din proiectul legii bugetului. 
 

88.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 

SE PROPUNE 
SUPLIMENTAREA SUMEI 
PENTRU POZIŢIA 38 TULCEA 
CU 34.361 MII LEI 
 
Iniţiator: 
Senator PSD Belacurencu 
Trifon  
 
Comisia pentru administraţie 
publică, organizarea teritoriului 
şi protecţia mediului a Senatului 
 

Suplimentarea este necesară 
pentru acoperirea necesarului 
pentru reabilitarea drumurilor 
judeţene şi comunale care au 
un stadiu avansat de 
degradare şi cofinanţărilor 
pentru proiectele cu finanţare 
nerambursabilă privind 
reabilitarea drumurilor publice. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 

89.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 

Alocarea sumei de 8800 mii lei 
pentru asfaltarea DC 103 
Ciuperceni-Boboieşti pe o 

Datorită deteriorării şi lipsei de 
investiţii, drumul comunal 
necesita lucrări urgente de 
asfaltare. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
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pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 

lungime de 7,5 km, Comuna 
Ciuperceni, Judeţul Gorj. 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 
 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru administraţie 
publică, organizarea teritoriului 
şi protecţia mediului a Senatului 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 

90.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 

Alocarea sumei de 12094 mii lei 
pentru modernizare drumuri, 
Oraş Tismana, Judetul Gorj. 
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 
 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru administraţie 
publică, organizarea teritoriului 

Îmbunătăţirea stării tehnice a  
drumurilor, siguranţa 
circulaţiei, reducerea 
cheltuielilor de exploatare. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
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şi protecţia mediului a Senatulu după consultarea primarilor 
91.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 

Alocarea sumei de 2100 mii lei 
pentru modernizare DC 122 sat 
Racoti, Oraş Tismana, Judetul 
Gorj. 
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 
 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru administraţie 
publică, organizarea teritoriului 
şi protecţia mediului a Senatulu 

Îmbunătăţirea stării tehnice a  
drumului, siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 

92.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 

Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru modernizare drum sătesc 
Vânata, Oraş Tismana, Judetul 
Gorj. 
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 
 

Îmbunătăţirea stării tehnice a  
drumului, siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
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Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru administraţie 
publică, organizarea teritoriului 
şi protecţia mediului a Senatului 

administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 

93.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 

Alocarea sumei de 40 mii lei 
pentru modernizare drum sătesc 
Gornoviţa, Oraş Tismana, 
Judetul Gorj. 
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 
 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru administraţie 
publică, organizarea teritoriului 
şi protecţia mediului a Senatului 

Îmbunătăţirea stării tehnice a  
drumului, siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 

94.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 

Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru modernizare drum sătesc 
Celei, Oraş Tismana, Judetul 
Gorj. 

Îmbunătăţirea stării tehnice a  
drumului, siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
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2014-2016  
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 
 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru administraţie 
publică, organizarea teritoriului 
şi protecţia mediului a Senatului 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 

95.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 

Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru modernizare drum sătesc 
Vâlcele, Oraş Tismana, Judetul 
Gorj. 
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 
 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru administraţie 

Îmbunătăţirea stării tehnice a  
drumului, siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
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publică, organizarea teritoriului 
şi protecţia mediului a Senatului 

96.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 

Alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru modernizare drum sătesc 
Ungureni, Oraş Tismana, 
Judetul Gorj. 
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 
 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru administraţie 
publică, organizarea teritoriului 
şi protecţia mediului a Senatului 

Îmbunătăţirea stării tehnice a  
drumului, siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 

97.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 

Alocarea sumei de 6724 mii lei 
pentru modernizare drumuri 
comunale, Comuna Teleşti, 
Judetul Gorj. 
 
 
Amendament propus de:  
Senator PP-DD Tudor Barbu 
Deputat PP-DD Razvan Rotaru 

Îmbunătăţirea stării tehnice a  
drumului, siguranţa circulaţiei. 
Există studiu de fezabilitate. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
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Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru administraţie 
publică, organizarea teritoriului 
şi protecţia mediului a Senatului 

- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 

98.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 

Sume defalcate din TVA pentru 
drumurile judeţene pentru anul 
2013:  
 
Judeţul Bacău  73.283 mii lei 
 
Autor: 
 
 
Senator: Bujor Marcel – PP-DD 
 
Comisia pentru administraţie 
publică, organizarea teritoriului 
şi protecţia mediului a Senatului 

Sumele solicitate sunt 
necesare pentru dezvoltarea 
infrastructurii prin realizarea 
unor obiective pentru care au 
fost deja intocmite proiecte 
tehnice de executie, respectiv: 
 
 
1. ,,Reabilitare şi modernizare 
DJ 119, Dumbrava-Gura Văii, 
km.33+400-44+758”; valoare 
totala: 41.038 mii lei 
 
2. ,,Reabilitare şi modernizare 
DJ 206 B, Răcăciuni-
Dumbrava, km.0+000-
12+116”; valoare totala: 
32.245 mii lei. 
 
TOTAL = 73.283 MII LEI 
 
a. Motivaţii tehnice: starea 
degradată a carosabilului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2012 se va utiliza pentru 
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generează costuri de transport 
ridicate, poluare şi consum 
mărit de combustibil ; 
 
b. Motivaţii sociale: scoaterea 
din izolare a populaţiei 
deservite de drumurile 
judeţene ; 
 
c. Motivaţii economice: 
dezvoltarea economică a 
zonelor propuse şi corelarea 
cu obiectivele proiectelor de 
dezvoltare locala. 
 
Obiectivele proiectelor 
vizează: 
 

• reabilitarea şi 
modernizarea 
drumurilor din cadrul 
reţelei de drumuri 
judeţene ale judeţului 
Bacău, ca premisă şi 
condiţie a revigorării 
socio – economice a 
zonelor cu o dezvoltare 
structurală deficitară; 

 
• descongestionarea 

căilor principale rutiere;
 
•     facilitarea mobilităţii 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele 
publice, nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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populaţiei, a bunurilor 
şi a serviciilor (inclusiv 
a serviciilor de 
intervenţii speciale: 
pompieri, salvare, 
poliţie), în condiţiile în 
care starea actuală 
precară a drumurilor a 
determinat, în ultimii 
ani, izolarea populaţiei 
şi ocolirea zonelor 
propuse de catre 
investitori, în ciuda 
potenţialului socio – 
economic a 
respectivelor zone); 

 
•    reducerea poluării, a 

riscurilor şi costurilor 
de transport de mărfuri 
şi călători (cu implicaţii 
pozitive asupra 
creşterii eficienţei şi 
competitivităţii 
întreprinderilor / 
firmelor), creându-se 
premisele necesare 
pentru diversificarea 
activităţilor productive 
existente, dar şi pentru 
iniţierea şi dezvoltarea 
unor noi tipuri de 
activităţi generatoare 
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de venituri economice 
şi sociale; 

 
•     îmbunătăţirea 

accesului la căile 
principale de transport, 
pe pieţele locale şi 
regionale, extinderea 
schimburilor 
comerciale şi implicit a 
investiţiilor productive. 

 
 
 
 

99.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 

Nr.  
crt.                        Propuneri 
2013 (mii lei) 
 
8.    BRAŞOV (6.420+25801)  
32.221 
                                   
                           
 
 
Iniţiator 
Senator PNL Sebastian Grapă 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute pentru 
judeţul BRAŞOV, cu suma de 
25.801 mii lei,  de la 6.420 mii 
lei la 32.221 mii lei repartizată 
astfel : 
-“Modernizare (ranforsare) DJ 
104L Viscri-Buneşti km 7.000-
15.065ʺ -  23.053 mii lei 
- “Reabilitare drum comunal 
DC 29, DN 13-Roadeşʺ - 
2.748 mii lei 
 

-“Modernizare (ranforsare) DJ 
104L Viscri-Buneşti km 7.000-
15.065ʺ 
Comuna Buneşti şi satul Viscri 
devin cunoscute în întreaga 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
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Europă după ce prinţul 
Charles a cumpărat o casă 
aici în 1996 şi a vorbit în multe 
interviuri depsre frumuseţile 
satului din Transilvania. Casa 
„regală" din Viscri este 
închiriată peste an turiştilor, 
care trebuie să scoată din 
buzunar 670 de lire sterline, 
pe săptămână. Satul lui 
Charles, cum este cunoscut 
acum Viscri, este vizitat anual 
de peste 15.000 de turişti, 
majoritatea străini. Viscri a fost 
trecut pe harta mondială a 
satelor tradiţionale din lume, 
aflându-se în patrimoniul 
UNESCO. Satul Viscri a făcut 
obiectul mai multor reportaje 
apărute în presa britanică. 
Ultimul chiar în toamna lui 
2012 în ,,The Telegraph". 
Publicaţia relata că localitatea, 
practic, a inflorit şi a devenit 
unul dintre locurile preferate 
de turiştii din întreaga lume. În 
plus, în ultimii ani s-au 
construit pensiuni şi restaurant 
care îi întâmpină pe turişti cu 
produse tradiţionale. 
Suplimentarea bugetului 
alocat judetului Braşov pentru 
aceasta investiţie va permite 

- sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
celor două ministere la care 
se face referire  au fost 
dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
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dezvoltarea turistică şi 
agricola a zonei, singurele 
surse de venituri pentru 
locuitorii acestui sat. Drumul 
se află într-o stare foarte 
precară din punct de vedere al 
suprastructurii, dar şi ca 
elemente de geometrie a 
traseului, având o viabilitate 
necorespunzătoare clasei de 
încadrare (drum judeţean). 
Pentru asigurarea accesului 
satului Viscri (sit rural aflat în 
patrimoniul mondial), la 
reţeaua naţională de transport 
auto (DN 13) este necesară 
reabilitarea DJ 104L.  
Valoarea totală a obiectivului 
este de 23.053 mii lei. 
 
“Reabilitare drum comunal DC 
29, DN 13-Roadeşʺ 
În momentul de faţă sunt în 
derulare următoarele proiecte 
de investiţii în comuna 
Buneşti: 
• Alimentare cu apă şi 
canalizare a localităţii Roadeş  
• Încurajarea activităţilor 
turistice în arealul comunelor 
Buneşti, Jibert şi Saschiz cu 
finanţare prin fonduri 
nerambursabile obţinute prin 
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PNDR, măsura 313   
• Modernizarea 
infrastructurii forestiere şi 
lucrări de corectare a torenţilor 
în păduri 
• Asfaltare DC 29 (E.60 - 
Roadeş). 
• Reabilitare DJ 104L 
(Buneşti-Viscri). 
Comuna Buneşti şi satul 
Roadeş fac parte din 
localităţile din România 
promovate pe plan 
internaţional de catre fundaţiile 
Prinţului Charles al Angliei. 
Suplimentarea bugetului 
alocat judetului Braşov pentru 
aceasta investiţie va permite 
dezvoltarea turistică şi 
agricola a zonei, singurele 
surse de venituri pentru 
locuitorii acestui sat. Drumul 
comunal DC 29, DN 13-
Roadeş se află într-o stare 
avansată de degradare. 
Pentru crearea unor condiţii 
civilizate de trai locuitorilor din 
satul Roadeş, este necesar 
accesul facil la drumul naţional 
DN 13, fapt care va determina 
dezvoltarea turismului cultural 
şi atragerea de investitori. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 70 -

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului 
Transporturilor 
Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

100.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 

Nr.  
crt.                       Propuneri 
2013 (mii lei) 
 
39. Vaslui   (9954+10000) =  
19954                  
 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Consiliului Judeţean 
Vaslui pe Anexa nr. 6 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru 
anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016, cu suma de 10.000 
mii lei, de la 9.954 mii lei la  
19.954 mii lei pentru drumuri 
judeţene în judeţul Vaslui. 
 
 
Autor: Senator Dan Mihai 
Marian - PDL 
Deputat Vizitiu Sergiu 
Constantin -PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

 
Motivaţie: 
Solicităm suplimentarea 
sumelor defalcate din TVA 
pentru drumuri judeţene şi 
comunale în Colegiul nr.3 
Vaslui la nivelul necesarului 
estimat în sumă de 10000 mii 
lei, având în vedere numărul 
de kilometri de drumuri 
judeţene şi comunale din 
colegiu şi depăşirea duratei de 
utilizare a acestora. Se 
realizează o alocare de 19954 
mii lei pentru judeţul Vaslui  pe 
Anexa 6- finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale. În 
proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2013 a fost 
repartizată judeţului Vaslui 
suma de 9954 mii lei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 
2012 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar, aşa cum se 
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele 
publice, nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

101.  Anexa nr.6 – Pozitia 14 Se suplimentează suma alocată 
judeţului Hunedoara cu suma de 
15000 mii lei, pentru amenajare 
şi modernizare drumuri şi 
parcări în municipiul Lupeni. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

102.  Anexa nr.6 – Pozitia 14 Se suplimentează suma alocată 
judeţului Hunedoara cu suma de 
1000 mii lei pentru amenajare şi 
modernizare drumuri şi parcări 
în oraşul Uricani.. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  

Dezvoltarea infrastructurii 
oraşului Uricani. 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
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 Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

103.  Anexa 6 – Drumuri comunale 
şijudeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2589 mii lei pentru 
Modernizare DC 17A, Barza-
Ruda-Brad, comuna 
Criscior, judeţul Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Continuare obiectiv de 
investiţii. Este un obiectiv 
important pentru 
comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

104.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 11.299 mii lei pentru 
Modernizari 
stradale Banita – Crivadia, 

Obiectiv nou de investitii. 
Este un obiectiv important 
pentru comunitatea locală, 
in vederea facilitării 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
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comuna 
Banita, judetul Hunedoara 
 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 
 

accesului si traficului in 
zonă 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 

pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

105.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 11.299 mii lei pentru 
Modernizari 
stradale Banita – Crivadia, 
comuna 
Banita, judetul Hunedoara 
 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 
 

Obiectiv nou de investitii. 
Este un obiectiv important 
pentru comunitatea locală, 
in vederea facilitării 
accesului si traficului in 
zonă 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
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106.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 

judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 4.945 mii lei pentru 
Reabilitare strazi si drumuri 
vicinale in satele Comunei 
Banita, judetul Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Obiectiv nou de investitii. 
Este un obiectiv important 
pentru comunitatea locală, 
in vederea facilitării 
accesului si traficului in 
zonă 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

107.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 230 mii lei pentru 
Modernizare drum comunal 125 
Carjiti – Gherghes, 
comuna Cirjiti, judetul 
Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Este un obiectiv important 
pentru comunitatea locală, 
in vederea facilitării 
accesului si traficului in 
zonă. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

108.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2000 mii lei pentru 
Modernizare drumuri comunale, 
comuna Pui, judetul Hunedoara 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 
 

Obiectiv nou de investitii, 
important pentru 
comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

109.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 600 mii lei pentru 
Asfaltare drum 
Tarnavita – Tarnava, 5 km, 
comuna 
Branisca, judetul Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 

Obiectiv nou de investitii 
important pentru 
comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
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ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

 datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

110.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
Asfaltare strada Boz, comuna 
Branisca, judetul Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Obiectiv nou de investitii 
important pentru 
comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

111.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 7750 mii lei pentru 
Modernizare drumuri comunale, 

Obiectiv de investitii 
important pentru 
comunitatea locală, in 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
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satele Luncoiu de Sus si 
Podele, comuna Luncoiu de 
Jos, judetul Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă. 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 

sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

112.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 753 mii lei pentru 
imbracaminte asfaltice usoare 
pe DC 101 Maceu – DN 66, 
comuna Bretea Romana, judetul 
Huneedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Obiectiv de investitii 
important pentru 
comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
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după consultarea primarilor 
 

113.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1717 mii lei pentru 
Modernizare DC 59A – 
Valcelele Bune – Gantaga, 
comuna Bretea Romana, judetul 
Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Obiectiv de investitii 
important pentru 
comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

114.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3700 mii lei pentru 
Modernizare drumuri comunale 
de interes local, comuna 
Buces, judetul Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Lucrari executate, 
receptionate, se doreste 
recuperarea sumelor 
restante. 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

115.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2967 mii lei pentru 
Modernizare DC 166 D, comuna 
Valisoara, judetul 
Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Obiectiv de investitii 
important pentru 
comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

116.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 900 mii lei pentru drum 
comunal sat Carpinis, orasul 
Simeria, judetul 
Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 

Obiectiv de investitii 
important pentru 
comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă. 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
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ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

 de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

117.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3557 mii lei pentru 
Executie ,, 
modernizare DC 115 B Socet – 
Poiana 
Rachitelii: km 0+000 – km 
5+600, etapa 
II km 0+000 – km 5 
360(km 5+360 a fost executat in 
etapa I) 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Continuare obiectiv de 
investitii, important pentru 
comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

118.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1500 mii lei pentru 

Obiectiv nou de investitii 
important pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
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poziţia 22 Executie 
,,Modernizare DC 118: DJ 708 
D, km 
0+000 – km 2+400,,, comuna 
Cerbal 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

119.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 230 mii lei pentru 
Modernizare drum 
comunal 125 Carjiti – Gherghes, 
comuna Cirjiti, judetul 
Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Este un obiectiv important 
pentru comunitatea locală, 
in vederea facilitării 
accesului si traficului in 
zonă. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
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către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

120.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
600 mii lei pentru Asfaltare drum
Tarnavita – Tarnava, 5 km, 
comuna 
Branisca, judetul Hunedoara 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 
 
 

Obiectiv nou de investitii 
important pentru 
comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

121.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
300 mii lei pentru Asfaltare 
strada Boz, 
comuna Branisca, judetul 
Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Obiectiv nou de investitii 
important pentru 
comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 83 -

- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

122.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
753 mii lei pentru imbracaminte 
asfaltice 
usoare pe DC 101 Maceu – DN 
66, 
comuna Bretea Romana, judetul 
Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Obiectiv de investitii 
important pentru 
comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

123.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
1717 mii lei pentru Modernizare 
DC 59A 
– Valcelele Bune – Gantaga, 
comuna 

Obiectiv de investitii 
important pentru 
comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului si 
traficului in zonă. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
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Bretea Romana, judetul 
Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

124.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
3700 mii lei pentru Modernizare 
drumuri 
comunale de interes local, 
comuna 
Buces, judetul Hunedoara 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 
 

Lucrari executate, 
receptionate, se doreste 
recuperarea sumelor 
restante 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

125.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi Din suma prevăzută se alocă Obiectiv de investitii Se propune respingerea, 
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judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

suma de 
1119 mii lei pentru Modernizare 
drum 
comunal DC 20A Valisoara – 
Craciunesti, comuna Valisoara, 
judetul 
Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

important pentru 
comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

126.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
2967 mii lei pentru Modernizare 
DC 166 
D, comuna Valisoara, judetul 
Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Obiectiv de investitii 
important pentru 
comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
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acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

127.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
900 mii lei pentru drum comunal 
sat 
Carpinis, orasul Simeria, judetul 
Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Obiectiv de investitii 
important pentru 
comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă. 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

128.  Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
3557 mii lei pentru Executie ,, 
modernizare DC 115 B Socet – 
Poiana 
Rachitelii: km 0+000 – km 
5+600, etapa 
II km 0+000 – km 5 
360(km 5+360 a fost executat in 
etapa I 

Continuare obiectiv de 
investitii, important pentru 
comunitatea locală, in 
vederea facilitării accesului 
si traficului in zonă 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
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Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

129.   
Anexa nr.6/poziţia 22 

Alocarea sumei de 1.930.000lei 
pentru 
reabilitare drum comunal DC 
114: 
Hunedoara - Racastie, 
municipiul 
Hunedoara 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 
 

Venituri bugetare 
insuficiente. 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

130.  Anexa nr.6/poziţia 22 Alocarea sumei de 1.720.000lei 
pentru 
drumul comunal DC 113ª 
Hunedoara - 
Buituri, municipiul Hunedoara. 

Venituri bugetare 
insuficiente. 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
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Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

131.  Anexa nr.6/poziţia 22 Alocarea sumei de 1.119.170 lei 
pentru 
modernizare DC 20 A: 
Vălişoara- 
Crăciuneşti, KM 0+000 – KM 
1+000, 
comuna Vălişoara, jud. 
Hunedoara. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Îmbunătăţirea stării tehnice 
a drumului, siguranţa 
circulaţiei, reducerea 
cheltuielilor de exploatare, 
în cadrul Proiectului 
Prioritar al 
ProgramuluiNaţional de 
Dezvoltare a Infrastructurii 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
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132.   
Anexa nr.6/poziţia 22 

Alocarea sumei de 2.967.040 lei 
pentru 
modernizare stradă pietriş (DC 
166D) 
comuna Vălişoara, jud. 
Hunedoara. 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Îmbunătăţirea stării tehnice 
a drumului, siguranţa 
circulaţiei, reducerea 
cheltuielilor de exploatare. 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

133.  Anexa nr.6/poziţia 22 Alocarea sumei de 80.000 lei 
pentru 
pietruire DC 121-A Răchişaua-
Faţa 
Roşie, comuna Bătrâna, jud. 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
Hunedoara 
 

Acest drum asigură legătua 
între satele comunei 
Bătrâna 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
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drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

134.  Anexa nr.6/poziţia 22 Se propune suplimentarea 
bugetului 
alocat judeţului Hunedoara – 
poziţia 22 
– cu suma de 76458 mii lei , 
respectiv, 
de la 24530 mii lei la suma de 
100988 
mii lei pentru: 
1. Modernizare DC111A 5,5 km 
– 4385 
mii lei 
2. Modernizare DC111A 3 km – 
2760 
mii lei 
3. Modernizare străzi urbane şi 
poduri 
Uricani – 14116 mii lei 
4. Modernizare pod peste Jiul 
de vest 
din Valea de Brazi – 180 mii lei 
5. Modernizare străzi şi alei 
pietonale 
Uricani –600 mii lei 
6. Reparaţii drumuri com Totesti 
– 300 
mii lei 
7. Reafcere carosabil Calea 

Venituri bugetare 
Insuficiente 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
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Romanilor, 
Geoagiu – 115 mii lei 
8. Consolidare strazi Morii, 
Prunulu şi 
Bobâlnei – 586 mii lei 
9. Pod peste valea Geoagiului – 
534 mii 
Lei 10. Reparaţii drumuri Văleni-
Mermezeu 
– 50 mii lei 
11. Reparaţii drumuriGeoagiu 
Băi – 
Renghet -10 mii lei 
– 50 mii lei 
12. Reparaţii drumuriVăleni 
interior – 15 
mii lei 
– 50 mii lei 
13. Reparaţii drumuriHomorod 
Joseni – 
Homorod Suseni – 25 mii lei 
14. Reparaţii drumuri Cigmău – 
Sanatoriul TBC–10 mii lei 
15. Reparaţii drumuri Renghet 
interior 
– 15 mii lei 
16. Reparaţii drumuri acces 
Geoagiu 
Băi – Rât – 25 mii lei 
17. Reparaţii drumuri Gelmar – 
Aurel 
Vlaicu– 30 mii lei 
18. Reparaţii drumuri Băcâia – 
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60 mii lei 
19. Pietruire DC 103A Topliţa-
Valari 193 
mii lei 
20. Asfaltare DC57C Luncani-
Peştera 
Cioclovina 1000 mii lei 
21. Asfaltare DC57 A Bosorod-
Bobaia 
600 mii lei 
22. Modernizare străzi com 
Băcia 1200 
mii lei 
23. Modernizare străzi com 
Ghelari 
10000 mii lei 
24. DC110 – DC110A Ghelari-
Plop- 
Govajdia 5000 mii lei 
25. Drum DF022 - 4200 mii lei 
26. Asfaltare străzi satul Lelese 
– 1200 27. Modernizare DC73B 
Paros-Coroieşti 
– 1200 mii lei 
28. Modernizare DC73C Paros-
Rîu Mic 
– 1380 mii lei 
29. Modernizare DC79A 
Nucşoara – 
Ohaba Sibisel –900 mii lei 
30. DC10 Brad-Valea Brad – 
1562 mii 
lei 
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31. DC16 Brad-Ruda Brad – 
1414 mii lei 
32. DC 12B Criş-Reţ – 700 mii 
lei 
33. Reparaţii drumuri comunale 
Bucureşci – 500 mii lei 
34. Drum Comunal DC160 – 
1200 mii lei 
35. Drum comunal DC134 
Dobra- 
Făgeţel – 2198 mii lei 
36. Drumuri comunale Câmpuri 
Surduc 
şi Câmpuri de sus – 80 mii lei 
37. Reparaţii drumuri comunale 
com. 
Şoimuş – 5224 mii lei 
38. Reparaţii drumuri com Vetel 
– 500 
mii lei 
39. Drum Herepeia-Bretelin – 
2400 mii 
lei 
40. DC2 şi DC3-DN76 Steia-
Livada – 
7850 mii lei 
41. Modernizare drumuri com. 
Tomesti 
– 1636 mii lei. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
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135.    Anexa 6 

Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013  
 

Se suplimentează suma alocată 
judetului Salaj cu 4505 mii Lei , 
adica de la 8052 mii Lei la 
12557 mii Lei. 
 
 
 
Autori: Deputat PDL 
Bode Lucian Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Acoperirea cheltuielilor la 
nivelul anului 2013 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului şi Diminuarea cu 
50% a cheltuielilor cu bunuri şi 
servicii 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

136.  Anexa 6 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 546, 
limita jud. Teleorman – 
Drăgăneşti- 
Poganu 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Ţinând cont că 
infrastructura rutieră în 
această localitate este întro 
stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

137.  Anexa 6 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din 
suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe 
fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului judeţean DJ 679, 
limita jud Argeş – Tufeni – limita 
jud 
Teleorman 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Ţinând cont că 
infrastructura rutieră în 
această localitate este întro 
stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară.  
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

138.  Anexa 6 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din 
suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe 
fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului judeţean DJ 703, 
limita jud Argeş – Tufeni- limita 

Ţinând cont că 
infrastructura rutieră în 
această localitate este întro 
stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
Sursa de finantare: taxa pe 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
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jud 
Teleorman 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

valoare adaugata datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

139.  Anexa 6 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 

Se propune suplimentarea 
sumei 
alocate judeţului Teleorman, 
poziţia 36 pe fişa de investiţii, 
pentru reabilitarea şi 
străzii Dorobanţi, mun. Roşiori 
de Vede 
cu 3000 mii lei, jud. Teleorman 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea străzilor 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

140.  Anexa 6 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 

Se propune suplimentarea 
sumei 
alocate judeţului Teleorman, 

Ţinând cont că 
infrastructura rutieră în 
această localitate este întro 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
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drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 

poziţia 36 
pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea şi 
modernizarea a 46 de străzi din 
pământ, 
mun Roşiori de Vede cu 3000 
mii lei, 
jud. Teleorman 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 

sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

141.  Anexa 6 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 

Se propune suplimentarea 
sumei 
alocate judeţului Teleorman, 
poziţia 36 
pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea 
străzilor Ceauş Firică şi 
Viicşoreanu, 
mun Roşiori de Vede cu 4000 
mii lei, 
jud. Teleorman 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Ţinând cont că 
infrastructura rutieră în 
această localitate este întro 
stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
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după consultarea primarilor 
 

142.  Anexa 6 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 

Se propune suplimentarea 
sumei 
alocate judeţului Teleorman, 
poziţia 36 
pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea 
străzii “IL Caragiale”, mun 
Roşiori de 
Vede, cu 3000 mii lei, jud. 
Teleorman. 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Ţinând cont că 
infrastructura rutieră în 
această localitate este întro 
stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

143.  Anexa 6 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
13.100 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare DJ 612 Orbeasca-
Băbăiţa (6 km), jud. Teleorman 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Continuarea obiectivului de 
Investiţii 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

144.  Anexa 6 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata 
pentru drumurile judete si 
comunale, pe 
anul 2013 pentru judetul 
Teleorman, 
pozitia 36, de la 6350 mii lei la 
9612 mii 
lei, adica cu suma de 3262 mii 
lei 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva 
bugetara la dispozitia 
Guvernului 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

In anul 2012 judetul 
Teleorman i-a fost 
repartizata pe Anexa 6, 
suma totala de 9.762 mii 
lei. Prin Hotarare 
nr.3/07.01.20011, Consiliul 
Judetean Teleorman a 
repartizat aceasta suma 
astfel: 
� 8.762 mii lei pentru 
drumuri judetene 
� 1.000 mii lei pentru 
drumuri comunale 
Prin actiunea introdusa la 
data de 01.05.2011 de 
institutia prefectului 
Judetului Teleorman, 
Hotararea nr.3/2011 a 
Consiliului Judetean 
Teleorman a fost atacata in 
instanta de contecios 
administrativ, aceasta fiind 
suspendata de drept, 
suspendare care opereaza 
si in prezent. 
In acest fel CJT a fost pus 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
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in situatia de a nu putea 
achita o parte din lucrarile 
executate pe drumurile 
judetene, in baza 
contractelor incheiate, 
avand ca sursa de suma de 
8.762 mii lei alocata cu 
aceeasi destinatie. 
In aceasta situatie pentru 
recuperarea sumei de 
3.262 mii lei dupa 
incheierea exercitiului 
financiar pe anul 2011 si 
pentru a putea efectua plati 
catre executantii de lucrari, 
lucrari ce au fost angajate 
in mod legal, va solicitam 
aprobarea acestui 
amendament . 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 

145.  Anexa 6 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe 
fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului judeţean DJ 679, 
limita jud Argeş – Tufeni – limita 
jud 
Teleorman 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în 
această localitate este întro 
stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
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 administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
 

146.  Anexa nr.6 – defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 

Suplimentarea sumei alocate 
judeţului NEAMŢ, pentru DJ 
şi DC cu 26.000 mii lei 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al 
Guvernului. 

 
Autori Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera 
Deputatilor si Senat 

Reţeaua de DJ şi DC este 
într-un stadiu avansat de 
degradare.  În ultimii  20 de 
ani, investiţiile au fost 
aproape  inexistente  în 
judeţul Neamţ. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 

147.  Anexa nr. 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru 
drumurile judetene si comunale, 
pe   anul   2013,   Nr.   Crt.   4   – 
Judeţul Bacău 

Se propune, la Anexa nr. 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru 
drumurile judetene si 
comunale, pe  anul  2012,  Nr.  
Crt.  4  –  Judeţul Bacău, 
alocarea sumei de    168725 
mii lei pentru dezvoltarea 
infrastructurii prin realizarea 
urmatoerelor obiective: 

 
1.REABILITARE SI 
MODERNIZARE DJ 
118A, DJ 118 – BERESTI   
TAZLAU – ROMANESTI  –  
TESCANI,  KM  0+000- 
6+950 
(L=6,95
0) 
VALOARE CU TVA= 
9.028 mii lei 

 
2. REPARATII CAPITALE PE 
DJ 241B, ONCESTI (DJ 241A) 
– FILIPENI – 
GLODISOARELE     (DJ   
241A),     KM3+000-18+000 
(L=15,0 KM) VALOARE CU 

a)  Motivatii tehnice: starea 
de dergradare a 
carosabilului genereaza 
costuri de transport ridicate, 
consum marit de 
combustibil, poluare 
b) Motivatii sociale: 
scoaterea din izolare a 
populatiei deservite de 
drumurile judetene; 
c) Motivatii economice: 
dezvoltarea economica a 
zonelor propuse si 
corelarea cu obiectivele 
proiectelor 
Obiectivele proiectelor 
vizeaza; 
1 Reabilitarea si 
modernizarea drumurilor 

din cadrul retelei de drumuri 
judetene ale judetului Bacau, 
ca premiza si conditie a 
revigorarii socio- economice a 
zonelor cu dezvoltare 
structural deficitara; 2 
Descongestionarea cailor 
principale rutiere; 
3 Facilitarea mobilitatii 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- nu se specifică sursa de 
finanţare şi contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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TVA=  19.485 mii lei 
 
3.  REABILITARE   SI  
MODERNIZARE DJ 252A, 
HORGESTI – RACATAU  (DJ 
252B), KM 7+200-14+856 
(7,656 KM) VALOARE CU 
TVA = 13.052 mii lei 

 
4.  REABILITARE   SI  
MODERNIZAREDJ 119, 
DUMBRAVA – GURA VAII, KM 
33+400-44+758 (L=11,358 KM) 
VALOARE CU TVA= 14.614 mii 
lei 
5. REABILITARE SI 
MODERNIZARE 
DJ 206B, RACACIUNI – 
PARAVA – 
DUMBRAVA, KM 0+000-
12+116 ( 
L=12,116 KM) 
VALOARE CU TVA = 20.587 mii 
lei 
6. REABILITARE SI 
MODERNIZARE 
DJ 252B, CHETRIS (DJ 252D) – 
GIOSENI-BAZGA (DJ 252A), 
KM 
13+300-23+900 (L=10,6 KM) 
VALOARE CU TVA = 13.789 mii 
lei 
7. REABILITARE SI 

populatiei, a bunurilor si 
servicii;lor ( inclusiv a 
serviciilor de interventii 
special- pompieri, salvare, 
politie) in conditiile in care 
starea precara a drumurilor 
a determinat izolarea 
populatiei si ocolirea 
zonelor propuse de catre 
investitori, chiar daca 
potentialul socio- economic 
al respectivelor zone este 
mare 
4 Reducerea poluarii, a 
riscurilor si costurilor de 
transport de marfuri si 
calatori9 cu implicatii 
positive asupra cresterii 
eficientei si competitivitatii 
intreprinderilor/ 
firmelor)creandu-se 
premisele necesare 
diversicarii activitatilor 
productive existente dar si 
pentru initierea si 
dezvoltarea unor tipuri de 
activitati generatoare de 
venituri economice si 
sociale; 
5 Imbunatatirea accesului la 
caile principale de 
transport, pe puietele locale 
si regionale, extinderea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 104 -

MODERNIZARE 
DJ 207D, DAMIENESTI-
MAGLAPRAJESTI- 
TRAIAN, KM (28+000- 
50+254) 
VALOARE CU TVA =28.962 mii 
lei 
8. REABILITARE SI 
MODERNIZARE 
DJ 252C, TATARASTI-
CORBASCA, KM8+022-23+088 
VALOARE CU TVA= 19.289 mii 
lei 
9. REABILITARE DRUM 
JUDETEAN DJ117, MOINESTI-
ZEMES-BOLATAU, KM37+850-
55+400 
VALOARE CU TVA= 29.919 mii 
lei 
 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

schimburilor comerciale si 
implicit a investitiilor 
productive. 

148.  Anexa nr 6 - Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe 
anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se suplimentează suma 
alocată 
judetului Dolj cu suma de 
6000 mii lei pentru 
asfaltarea a 10 km  
drumuri comunale, 
comuna Amăraştii de Jos 
judeţul Dolj. 

 

 
Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
pietonilor si face imposibilă 
deplasarea  automobilelor, 
aspecte care pun in pericol 
siguranta circulatiei pe 
drumurile publice  
Sursa de Finanţare:  Fondul
de rezervă bugetară la

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
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Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

dispoziţia Guvernului.
 
 

Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

149.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se suplimentează suma 
alocată judetului Dolj cu 
suma de 2400 mii lei pentru 
asfaltarea a 4 km, DC 35 si 
DC35A, comuna Amăraştii 
de Sus, judeţulDolj. 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 
 

 
Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
pietonilor si face imposibilă 
deplasarea  automobilelor, 
aspecte care pun in pericol 
siguranta circulatiei pe 
drumurile publice.  
Sursa de Finanţare:  Fondul 
de rezervăbugetară la 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 106 -

dispoziţia Guvernului. - repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

150.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se suplimentează suma 
alocată judetului Dolj cu suma 
de 900 mii lei pentru 
asfaltarea a 1,4 km, drum 
comunal, comuna Celaru, 
judeţul Dolj.  

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

 
Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
pietonilor si face imposibilă 
deplasarea  automobilelor, 
aspecte care pun in pericol 
siguranta circulatiei pe 
drumurile publice.  
Sursa de  Finanţare:  Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 107 -

face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

151.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se suplimentează suma 
alocată judetului Dolj cu suma 
de 1200 mii lei pentru 
reabilitarea a 20 km drumuri 
comunale, comuna Celaru, 
judeţul Dolj.. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

 
Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
pietonilor si face imposibilă 
deplasarea  automobilelor, 
aspecte care pun in pericol 
siguranta circulatiei pe 
drumurile publice.  
Sursa de  Finanţare:  Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
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acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

152.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se suplimentează suma 
alocată judetului Dolj cu 
suma de 800 mii lei pentru 
asfaltarea a 7 km, DC 47 si 
DC 36 comuna Dioşti, 
judeţul Dolj. 
. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

 
Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
pietonilor si face imposibilă 
deplasarea  automobilelor, 
aspecte care pun in pericol 
siguranta circulatiei pe 
drumurile publice.  
Sursa de Finanţare:  Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
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după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

153.  Anexa nr 6 - Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe 
anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se suplimentează suma 
alocată judetului Dolj cu 
suma de 700 mii lei 
Asfaltarea a  6 km drumuri 
comunale, comuna 
Gherceşti, judeţul Dolj. 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
pietonilor si face imposibilă 
deplasarea  automobilelor, 
aspecte care pun in pericol 
siguranta circulatiei pe 
drumurile publice.  
Sursa de Finanţare:  Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
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la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

154.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se suplimentează suma 
alocată judetului Dolj cu suma 
de 700 mii lei pentru 
asfaltarea a 10 km drumuri 
comunale comuna Mărşani, 
judeţul Dolj.  

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

 
Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
pietonilor si face imposibilă 
deplasarea  automobilelor, 
aspecte care pun in pericol 
siguranta circulatiei pe 
drumurile publice.  
Sursa de  Finanţare:  Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
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dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

155.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se suplimentează suma 
alocată judetului Dolj cu 
suma de 1000 mii lei 
pentru asfaltare a 9 km 
drumuri comunale, DC 90 
si DC 1A  comuna 
Robăneşti, judeţul Dolj. 
. 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 
 

 
Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
pietonilor si face imposibilă 
deplasarea  automobilelor, 
aspecte care pun in pericol 
siguranta circulatiei pe 
drumurile publice.  
Sursa de Finanţare:  Fondul
de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
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nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

156.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se suplimentează suma 
alocată judetului Dolj cu 
suma de 720 mii lei pentru 
asfaltare a 9 km drumuri 
comunale DC 44A si DC 
45 comuna Teslui, judeţul 
Dolj. 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

 
Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
pietonilor si face imposibilă 
deplasarea  automobilelor, 
aspecte care pun in pericol 
siguranta circulatiei. 
Sursa de Finanţare:  Fondul 
de rezervăbugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

157.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se suplimentează suma 
alocată judetului Dolj cu suma 
de 252 mii lei pentru 
reabilitarea a 36 km drumuri 
comunale, DC 30 Castranova 
- Zănoaga, DC 151 
Castranova - Mârşani si 
DC150 Castranova - Rojişte, 
comunaCastranova, judeţul 
Dolj. 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

 
Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
pietonilor si face imposibilă 
deplasarea  automobilelor, 
aspecte care pun in pericol 
siguranta circulatiei pe 
drumurile publice.  
Sursa de Finanţare:  Fondul
de rezervăbugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
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bugetar. 
 
 
 

158.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se suplimentează suma 
alocată judetului Dolj cu 
suma de 560 mii lei pentru 
asfaltare a 7 km drum 
comunal, Malu Mare–
Preajba, comuna Malu 
Mare, judeţul Dolj. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

 
 
 
Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
pietonilor si face imposibilă 
deplasarea  automobilelor, 
aspecte care pun in pericol 
siguranta circulatiei pe 
drumurile publice.  
Sursa de Finanţare:  Fondul
de rezervăbugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
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159.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se suplimentează suma 
alocată judetului Dolj cu suma 
de 600 mii lei pentru asfaltare 
a 10 km drum comunal, oraş 
Dăbuleni, judeţul Dolj. 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

 
 
 
Starea precară a drumurilor 
îngreunează deplasarea 
pietonilor si face imposibilă 
deplasarea  automobilelor, 
aspecte care pun in pericol 
siguranta circulatiei pe 
drumurile publice.  
Sursa de Finanţare:  Fondul
de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
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160.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se propune suplimentarea  
bugetului cu suma de 33000  
mii lei pentru asfaltarea a 30 
km, din drumul judeţan 641 
DJ, judeţul Dolj. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 
 

Aceste drumuri sunt intr-o 
stare avansata de 
degradare, îngreunand mult 
circulaţia automobilelor, 
aspect care pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Fondurile 
alocate nefiind suficiente 
pentru reabilitarea cailor de 
acces necesare 
comunitătilor de circa 11 
000 de locuitori.  
Sursa de Finanţare:  Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

161.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 

Se propune suplimentarea  
bugetului cu suma de 7700 

Aceste drumuri sunt intr-o 
stare avansata de 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
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pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

mii lei pentru asfaltarea a7 km  
din DJ Gheceşti Ungureni,  
judeţul Dolj. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

degradare, îngreunand mult 
circulaţia automobilelor, 
aspect care pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Fondurile 
alocate nefiind suficiente 
pentru reabilitarea cailor de 
acces necesare 
comunitătilor de circa 3 000 
de locuitori  
Sursa de Finanţare:  Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

162.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 

Se  suplimentează      suma   
alocată judeţului Dolj cu suma 
de 8.000 mii lei, sumă  
necesară  pentru  Reabilitare 

Sursa de Finanţare: Fondul
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
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Nr.crt.17- Dolj DJ552 Craiova – Cetate   km 
13 - km 71 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

163.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se  suplimentează      suma   
alocată judeţului Dolj cu suma 
de 7.000 mii lei, sumă 
necesară pentru Reabilitare 
DJ552A Perisor – Boureni - 
Catane  km30 - km 48 

Sursa de Finanţare: Fondul
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
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Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

 
 

comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

164.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se  suplimentează      suma   
alocată judeţului Dolj cu suma 
de 8.000 mii lei, sumă 
necesară pentru Modernizare 
DJ561D Virtop - Izvoare  km 
17 - km 25. 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 

Sursa de Finanţare:  Fondul 
de rezervăbugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
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si Senat
 
 

datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

165.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se suplimentează  suma   
alocată judeţului Dolj  cu suma 
de 13.000 mii lei, sumă 
necesară pentru Modernizare 
DJ552B Rîpa Rosia - Verbita  
km 0 - km27 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 

Sursa de Finanţare:  Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
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Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

166.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se  suplimentează      suma   
alocată judeţului Dolj  cu suma 
de 3.000 mii lei, sumă 
necesară pentru Modernizare 
DJ606 C. Beloţ - Sopot - 
Gogoşu   km12,4 - km 15,4 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Sursa de Finanţare: Fondul
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

167.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se  suplimentează suma   
alocată judeţului Dolj  cu suma 
de 13.000 mii lei, sumă 
necesară pentru Modernizare 
DJ606E Pietroaia – Botosesti 
Paia   km 
0 km -24 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 
 

Sursa de Finanţare: Fondul
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
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drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

168.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din 
suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pefişa de investiţii, 
pentru modernizarea 
şireabilitarea drumului judeţean 
DJ 542Caracal – Redea- limita 
jud Dolj. 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Ţinând cont că 
infrastructura rutieră în 
această localitate este întro 
stare avansată dedegradare, 
reabilitareaacesteia este 
imperios 
necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
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către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

169.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din 
suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pefişa de investiţii, 
pentru modernizarea 
şireabilitarea drumului judeţean 
DJ 542Caracal – Redea- limita 
jud Dolj. 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Ţinând cont că 
infrastructura rutieră în 
această localitate este întro 
stare avansată dedegradare, 
reabilitareaacesteia este 
imperios 
necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
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- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

170.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din 
suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, 
pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 542 A,Redea- Rotunda- 
Bucinişu 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Ţinând cont că 
infrastructura rutieră în 
această localitate este întro 
stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013, 
Anexa nr. 6, poz. 30 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 126 -

limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

171.  Anexa nr 6 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2013 
Nr.crt.17- Dolj 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 33000  
mii lei pentru asfaltarea a 30 
km, din drumul judeţan 641 
DJ, judeţul Dolj. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Aceste drumuri sunt intr-o 
stare avansata de 
degradare, îngreunand mult 
circulaţia automobilelor, 
aspect care pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Fondurile 
alocate nefiind suficiente 
pentru reabilitarea cailor de 
acces necesare 
comunitătilor de circa 
11 000 de locuitori.  
Sursa de Finanţare: 
Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
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finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

172.  Anexa nr. 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pentru 
anii 2014-2016 
 
 
-mii lei 
ALBA 12.554 
ARAD 10.229 
BIHOR 13.466 
BRASOV 6.420 
CLUJ 11.993 
COVASNA 3.298 
HUNEDOARA 16.060 
HARGHITA 9.157 
MARAMURES 7.805 
MURES 9.360 
SATU MARE 7.585 
SALAJ 8.052 
TIMIS 13.010 

 

Se propune majorarea sumelor, 
cu 65.270 mii lei astfel: 
Anexa nr. 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări 
pentru anii 2014-2016 

-mii lei 
ALBA 18.590
ARAD 15.527
BIHOR 20.731
BRASOV 9.993 
CLUJ 18.590
COVASNA 4.823 
HUNEDOARA 24.530
HARGHITA 12.447
MARAMURES 11.956
MURES 14.249
SATU MARE 11.651
SALAJ 11.144
TIMIS 20.028

În Legea bugetului de stat pe 
anul 2012 sumele aferente  
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 
comunale au fost drastic 
diminuate în perspectiva 
finanţării acestor lucrări din 
PNDI (Programul Naţionale de 
Dezvoltare a Infrastructurii). 
Dată fiind decizia de îngheţare 
a acestui program, 
considerăm firească revenirea 
la nivelul prevăzut mai 
aproape de nevoile 
autorităţilor locale. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
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Autori: 
Grupurile parlamentare UDMR 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

173.  Anexa nr. 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pentru 
anii 2014-2016 
 
 
 
 

-mii lei 
COVASNA 3.298 

 

Se propune majorarea sumei 
prevăzute cu 6.502 mii lei 
 
Anexa nr. 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări 
pentru anii 2014-2016 

-mii lei 
COVASNA 9.800 

 
Autori:  
Márton Arpád, deputat UDMR 
Marko Attila, deputat UDMR 
Fejér László, deputat UDMR 
Klárik László, senator UDMR 
Olosz Gergely, senator UDMR 

Din această sumă trebuie să 
fie asigurate lucrările de 
întreţinere în timp de iarnă şi 
vară (deszăpeziri, plombări, 
covoare bituminoase) precum 
şi Reabilitarea DJ121A. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
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apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

174.  Anexa nr. 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pentru 
anii 2014-2016 
 
 
 
 

-mii lei 
HARGHITA 9.157 

 
 

Se propune majorarea sumei 
prevăzute cu 13.581 mii lei 
Anexa nr. 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări 
pentru anii 2014-2016 
 

-mii lei 
HARGHITA 22.738

 
 
 
Autori: deputaţi UDMR: Antal 
István, Korodi Attila, Moldován 
Iosif, Kelemen Hunor; senatori 
UDMR Verestoy Attila, Tánczos 
Barna 

Suplimentarea sumei 
prevăzute este necesară 
lucrărilor de reabilitare, de 
reparaţii curente şi întreţinere 
de vară şi iarnă a drumurilor 
judeţene în lungime totală de 
850,63 km şi a celor comunale 
în lungime totală de 816,5 km. 
Consiliul judeţean are în 
derulare investiţii care nu au 
putut fi finalizate din cauza 
finanţării insuficiente. Pe lângă 
degradările inerente, în judeţul 
Harghita intervin factori 
specifici legaţi de climă şi 
relief care conduc la nevoi 
suplimentare de reparare şi 
întreţinere a drumurilor. 

Totodată, în vederea asigurării 
siguranţei circulaţiei, trebuie 
avute în vedere 2 poduri a 
căror stare de degradare este 
foarte avansată, cu durata de 
serviciu expirată. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
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Guvernului  
 
 

175.  Anexa nr. 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pentru 
anii 2014-2016 
 
 
 
 

-mii lei 
SĂLAJ 8.052 

 
 

Se propune majorarea sumei 
prevăzute cu 8.011 mii lei 
Anexa nr. 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări 
pentru anii 2014-2016 
 

-mii lei 
SĂLAJ 16.063

 
Autor: Seres Dénes, deputat 
UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 

În cadrul strategiei de 
modernizare şi dezvoltare a 
infrastructurilor de transport, 
reabilitarea drumurilor 
reprezintă o prioritate. Având 
în vedere că în judeţul Sălaj 
se derulează lucrări 
multianuale, suma prevăzută 
în proiectul de lege nu este 
acoperitoare pentru 
executarea lucrărilor.  

Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor 
- fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 131 -

 
176.  Anexa nr. 6 - Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 7.500 mii lei. 
Fondurile sunt destinate pentru: 
- lucrările de întreţinere şi 
modernizare a drumurilor 
judeţene şi comunale de pe raza 
Judeţului Olt, 7.500 mii lei. 
 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Fondurile alocate pentru 
lucrările de întreţinere şi 
modernizare a drumurilor 
judeţene şi comunale la nivelul 
judeţului Olt, sunt insuficiente. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

177.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 543 Corabia – Izbiceni 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

178.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
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 reabilitarea drumului judeţean 
DJ 544, DN 54 Urzica- Ştefan 
cel Mare 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

179.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 544A, Corabia- Vădăstriţa 
 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

180.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 546 A, Brebeni- Şerbăneşti – 
Drăgăneşti Olt 
 
Autori: 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

181.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 546 B Şerbăneşti - Potcoava 
 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

182.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
546 C, Potcoava-Perieţi 
 
 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
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183.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 546 E, Teslui-Albeşti 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

184.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 546 G, Strejeni- Moşteni 
 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

185.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
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DJ 641, Caracal -Bondrea 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

186.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 642 Dobrosloveni- Giuvărăşti
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

187.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 642A Băbiciu - Rotunda 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară.  
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 136 -

Statistică; 
 
 
 

188.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 643 Osica - Găvăneşti 
 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară.  
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

189.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 643 C, Găvăneşti-Horezu 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

190.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din Se propune alocarea a 300 mii Ţinând cont că infrastructura Se propune respingerea, 
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taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 644, Vlăduleni - Cepari 
 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

191.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 644A, Morunglav- limită 
judeţeană VI  
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

192.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 648A, limita judeţeană VI- 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
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Dumitreşti (DN 67B) 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

193.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 651B, lim. Jud VI- Dobriceni 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară.  
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

194.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 653, Slatina- Radomireşti 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
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195.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 657, Recea- limita jud Argeş 
 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că  infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

196.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 657B, Profa- Vităneşti 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

197.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
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drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 657 D, Bîrca- Teiuş 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

198.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 657 E, Creţi- Spineni 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

199.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 677 C, Grădinari- limita 
jud.VI 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
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Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

200.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 678 Cîmpu Mare – limita jud 
VI 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

201.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 678 B, Dobroteasa- limita jud 
VI 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
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202.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 678 E, limita jud. VI -
Sîmbureşti 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

203.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 678G, limita jud Argeş- 
Sîmbureşti 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

204.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
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pe anul 2013 
 

investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 703 C, Ciureşti – Scorniceşti 
- Poganu 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

205.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 703 D, Topana – Leleasca- 
Cucuieţi 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

206.  Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea şi 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 542 Caracal – Redea- limita 
jud Dolj. 
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate 
este într-o stare avansată de 
degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios 
necesară. 
 
Sursa de finanţare 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
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Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Taxa pe valoarea adaugată datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

207.  Anexa nr. 6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoare adaugata pentru 
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2013  
Pozitia 34  

Se suplimentează suma alocată 
judetului Sibiu de la 7376 mii lei, 
la 16358 mii lei. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea unui program 
minim de lucrări de intreţinere 
si reparaţii de drumuri 
judeţene şi 
comunale. 
 
Sursa de finanţare: 
Taxa pe valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

208.  Anexa 6 - Sume defalcate din TVA 
pentru drumuri judetene si 
comunale. 
Pozitia 34 

La Anexa 6 - Sume defalcate 
din TVA pentru drumuri judetene 
si comunale la pozitia 34 Judetul 
Sibiu, se propune suplimentarea 
cu 8.850 mii lei a sumei 
prevăzută pentru Judetul Sibiu. 
 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Se solicită suplimentarea 
sumelor pentru asigurarea 
unui program minim de lucrări 
pentru întretinere si reparatii 
de drumuri si poduri judetene 
si comunale, în vederea 
asigurării sigurantei circulatiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Taxa pe valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
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209.  Anexa nr. 6 

Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 
Nr. crt. 39, Judeţul Vaslui 
Suma 9.954 mii lei. 

Propunere: 
Anexa nr. 6 
 
 
 
Nr. crt. 39, Judeţul Vaslui 
Suma 40.000 mii lei 
 
Autori: 
Deputat PSD CRISTEA 
VICTOR  
Deputat PSD SOLOMON 
ADRIAN 
Deputat PSD BIRCHALL ANA 
Deputat PSD DIMA TOADER 
Deputat PSD STATIVĂ IRINEL 
IOAN 
Senator PSD CREŢU 
GABRIELA 
Senator PSD SILISTRU DOINA 
Grup parlamentar PSD  

Solicitarea sumei majorate 
până la 40.000 mii lei se 
justifică prin faptul că 
drumurile judeţene şi 
comunale din Vaslui sunt într-
o stare avansată de 
degradare, fondurile alocate 
nefiind suficiente decât pentru 
reparaţii, astfel încât acestea 
să rămână practicabile. 
Sursa de finanţare - din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 
 
 

210.   
SUME defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 
2011 

 
Suplimentarea sumei alocate 
judeţului NEAMŢ, din TVA, cu 
50 000 mii lei 
Autor :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

 
Motivaţia: Reţeaua de DJ şi 
DC este într-un stadiu avansat 
de degradare. În ultimii 20 de 
ani, investiţiile au fost aproape 
inexistente în judeţul Neamţ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
-Obiectul amendamentelor il 
constituie Proiectul legii 
bugetului de stat pe anul 
2013, nu pe anul 2011. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
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de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 

211.   
SUME defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 
2011 

 
Suplimentarea sumei alocate 
judeţului NEAMŢ, pentru DJ şi 
DC cu 30.000 mii lei 
Autor: 
 Deputat PSD Ioan Munteanu 
 

 
Motivaţia: Reţeaua de DJ şi 
DC este într-un stadiu avansat 
de degradare. În ultimii 20 de 
ani, investiţiile au fost aproape 
inexistente în judeţul Neamţ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
-Obiectul amendamentelor il 
constituie Proiectul legii 
bugetului de stat pe anul 
2013, nu pe anul 2011. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
 

212.  Anexa 6. Sume defalcate din TVA 
pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2013 şi 
estimări pe anii 2014 – 2016 

Suplimentarea poziţiei 39 din 
anexa nr. 6 cu suma de 94 mii 
lei astfel 
Vaslui – 10 048 mii lei 
 
Sursă de finanţare – Bugetul de 
Stat. 
 
(deputat Adrian Solomon PSD, 
deputat Ana Birchall PSD,  
deputat Victor Cristea PSD, 
senator Gabriela Creţu PSD, 

Faţă de prevederile bugetare 
pe anul 2012 există în judeţul 
Vaslui o diferenţă în minus 
pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi 
comunale de 94 mii lei. 

Suplimentarea sumei este 
necesară pentru asigurarea 
derulării în bune condiţii a 
programelor de modernizare şi 
reparare a celor peste 1000 
de km de drumuri judeţene, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  

- nu se specifică sursa 
de finanţare şi contravine 
prevederilor art. 138, alin. 
(5) din Constituţia 
României, republicată, 
potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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senator Doina Silistru PSD, 
deputat Irinel Stativă PSD, 
deputat Toader Dima PSD) 

din care peste 300 km sunt 
drumuri din pământ. 

 

- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 

 
 

213.  Anexa 6 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 29 500 mii lei a 
bugetului Consiliului Judetean 
Bacau pentru DJ 119 Onesti – 
Gura Vaii – Dumbrava 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori: Deputat PDL Vreme 
Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de reabilitare a DJ. 
 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
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acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

214.  Anexa 6 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 300 mii lei a bugetului 
Consiliului Judetean Bacau 
pentru DJ 119  – Temelia – 
Paltinata 1,7 km 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori: Deputat PDL Vreme 
Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat   

Se urmareste realizarea 
lucrarilor de asfaltare, 
gabioane 400m, podete 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

215.  Anexa 6 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 176.000 mii lei a 
bugetului Consiliului Judetean 
Bacau pentru DJ 241/B Oncesti 
– Glodisoare 20km 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori: Deputat PDL Vreme 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de reabilitare si 
modernizare a DJ. 
 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
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Valerian 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat   

Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

216.  Legea bugetului de stat pe 
2013Anexa nr. 6 – Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2013 

Se propune suplimentarea 
sumelor defalcate din TVA 
pentru județul  Olt ( poziția nr. 
30) cu 5.000 mii lei. 
 
 
 
 
Autor: Deputat PSD Daniel Ionut 
Barbulescu 
 
 

Sumele defalcate din 
TVA pentru drumuri judetene 
si comunale la nivelul judetului 
Olt conform anexei nr. 6 la 
proiectul Legii Bugetului de 
stat pe anul 2013, in suma de 
10.306 mii lei, sunt insuficiente 
pentru intretinerea si 
modernizareasi reabilitarea 
drumurilor judetene si 
comunale, fapt pentru care 
solicitam suplimentarea 
acestora cu suma de 5.000 mii 
lei 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

217.  Anexa 6 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 
500 mii lei pentru finantarea 
obiectivului 
Reabilitare modernizare drumuri 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
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2014-2016 
 

comunale de legatura intre DJ 
22 H si 
DC 50 Turcoaia – Peceneaga 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

 drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

218.  Anexa nr.6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune suplimentare 
Anexei nr.6. din Legea Bugetului 
de Stat pe anul 2013 cu suma 
de 5.000 mii lei pentru finatarea 
drumurilor judetene si comunale 
din Judeţul ARAD 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  
Eusebiu Manea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece  
traficul rutier a crescut foarte 
mult atat ca intensitate cat si 
ca tonaj pe osie,pentru 
mentinerea viabilitatii si a 
conditiilor de confort si 
siguranta a circulatiei. 
  Este de mentionat  de 
asemenea faptul ca  din 
reteaua de  drumuri judetene 
asfaltata la ora actuala se 
prezinta cu durata de 
exploatare depasita 
383km,respectiv 
43.68%,necesitand reparatii 
prin plombari. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
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219.  Anexa nr. 6 – Pozitia 23 Se suplimentează suma alocată 
judeţului Ialomiţa de la 4493 mii 
lei la 6000 mii lei, la capitolul 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Este necesară reabilitarea 
urgentă a drumurilor din 
judeţul Ialomiţa, care este 
defavorizat în comparaţie cu 
judeţe de dimensiuni similare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

220.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Consiliului Județean 
Botoşani cu suma de 20.000 mii 
lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori:  
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru finanţarea cheltuielilor 
aferente intretinerii drumurilor 
judeţene şi comunale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
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din Camera Deputaţilor şi Senat drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

221.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Suplimentarea cu 9000 mii de 
lei a sumei alocate judeţului 
Buzău pentru drumurile 
judeţene si comunale -Anexa 6 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
începerea lucrărilor de 
reabilitare a podului peste râul 
Buzău aflat în patrimoniul 
comunei Vadu Paşii, în baza 
notificării referitoare la posibila 
prăbuşire a acestuia, accident 
care ar afecta şi podul de cale 
ferată aferent liniei 500 
(Bucureşti-Suceava) aflat în 
amonte, în imediata apropiere 
Podul catalogat ca monument 
istoric, realizat de Anghel 
Saligny, este închis în prezent 
circulaţiei publice din motive 
legate direct de pericolul 
apariţiei unor accidente grave 
Intrarea acestui pod în 
serviciu, pe lângă aspectele 
care ţin de siguranţa 
ansamblului de trecere peste 
râul Buzău, constituie a doua 
legătură rutieră peste 
râulBuzău în zona 
municipiului, asigurând 
fluienţa traficului pe actualul 
pod -Mărăcineni în orele de 
vârf, când practic pe E85 se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
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produc blocaje. 
 
. 

222.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Lucrări de asfaltare a DC 33 
Odaia Banului – Maxenu – 
Ferma Frasinu, 3,5 km, Comuna 
Ţinteşti, Judeţ Buzău = 
1170,645 mii lei  
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

223.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Lucrări de asfaltare drumuri 
comunale Ţinteşti – Ferma 
Garoflid, Comuna Ţinteşti, Judeţ 
Buzău = 675,452 mii lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
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- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

224.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Construcţie trotuare pe 7 km în 
satele Ţinteşti şi Maxenu, 
Comuna Ţinteşti, Judeţ Buzău = 
256,145 mii lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

225.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Reabilitare DC 69, Comuna 
Colţi, Judeţ Buzău = 10.000 mii 
lei 
 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
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valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

226.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Asfaltare drum communal, 5km, 
Comuna Glodeanu Sărat, Judeţ 
Buzău = 3000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

227.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din Asfaltare drumuri comunale, Realizări de lucrări ce vizează Se propune respingerea 
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taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

2km, şi săteşti, Comuna 
Murgeşti, Judeţ Buzău = 700 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

228.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Reabilitare drum Spătaru - 
Gomoieşti, Comuna Costeşti, 
Judeţ Buzău = 3900 mii lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
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acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

229.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Reabilitare drum sătesc, 
Comuna Costeşti, Judeţ Buzău 
= 900 mii lei 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

230.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Finalizare DC 24 - drumuri 
agricole comunale, Comuna 
Cilibia, Judeţ Buzău = 550 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
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din Camera Deputaţilor şi Senat Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

231.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Construire pod traversare 
Bîscenii de Jos - Olari, Comuna 
Calvini, Judeţ Buzău = 1200 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

232.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Balastare şi asfaltare drumuri 
comunale, Comuna Calvini, 
Judeţ Buzău = 400 mii lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
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valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

233.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Punte de trecere cătun Pachet, 
Comuna Calvini, Judeţ Buzău = 
594,110 mii lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
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234.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Întreţinere drumuri comunale în 
lungime de 40 km, Comuna 
Padina, Judeţ Buzău = 300 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

235.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Reabilitare drumuri comunale 
spre cele 4 cimitire, în lungime 
de 2 km, Comuna Padina, Judeţ 
Buzău = 2800 mii lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 161 -

drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

236.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Modernizare drumuri de interes 
local, Comuna Blăjani, Judeţ 
Buzău = 800 mii lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

237.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Modernizare drumuri de interes 
local (11Km), Comuna Boldu, 
Judeţ Buzău = 4000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 162 -

din Camera Deputaţilor şi Senat Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

238.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Modernizare drum comunal DC 
32, Comuna Brădeanu, Judeţ 
Buzău = 7937,501 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

239.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Reabilitare drumuri de interes 
comunal, Comuna Brădeanu, 
Judeţ Buzău = 300 mii lei 
 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
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Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

degradare. 
 
. 

pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

240.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Modernizare drumuri de interes 
localsatele Goideşti, Brătileşti şi 
Ivăneţu, Comuna Brăeşti, Judeţ 
Buzău = 7800 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
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241.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Asfaltare şi întreţinere drumuri 
comunale şi săteşti, Comuna 
Siriu, Judeţ Buzău = 500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

242.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Amenajare trotuar asfaltat 
Lunca Jariştei, Comuna Siriu, 
Judeţ Buzău = 95,046 mii lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

243.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Amenajare trotuar asfaltat 
Caşăca, Comuna Siriu, Judeţ 
Buzău = 41, 735 mii lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

244.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Reabilitare drumuri comunale, 
Comuna Cislău, Judeţ Buzău = 
95,598 mii lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

245.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Execuţie lucrări imbunătăţirea 
reţelei de drumuri de interes 
local şi renovarea, 
modernizarea Căminului 
Cultural, Comuna Cislău, Judeţ 
Buzău = 10152 mii lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea obiectivelor 
menţionate, aflate în stadiu 
avansat de degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

246.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 

Asfaltare drumuri de interes 
local (5,36km), Comuna 
Măgura, Judeţ Buzău = 57820 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 167 -

pe anul 2013  mii  lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

247.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Reabilitare punte peste albia 
rîului Buzău, Comuna Măgura, 
Judeţ Buzău = 70 mii lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
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după consultarea primarilor. 
 

248.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Asfaltare drum comunal DC 97 
Gura Văii – Grăbicina, Comuna 
Scorţoasa, Judeţ Buzău =  800 
mii  lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

249.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Modernizare prin balastare DC 
Scorţoasa-Dîlma (7km) şi DC 
Plopeasa de Sus-Plopeasa de 
Jos (4km), Comuna Scorţoasa, 
Judeţ Buzău = 400 mii lei 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

250.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2013  

Modernizare DC 94 Suchea – 
Lacul Mocearu (9,6km), 
Comuna Chiliiile, Judeţ Buzău = 
17000 mii lei 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale menţionate, aflate 
în stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

251.  Anexa 6- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale 
Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.500 mii lei pentru 
demararea lucrărilor pentru 
asfaltarea drumurilor comunale 
în satele Fântânele şi 
Mărgăriteşti comuna 
Mărgăriteşti, judeţul Buzău. 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
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Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

publice. 
 
 

de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

252.  Anexa 6- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale 
Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.495 mii lei pentru 
reabilitarea drumului comunal 
DC 152 (Vipereşti-Tronari - 
Buda-Crăciuneşti), comuna 
Vipereşti, judeţul Buzău 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

253.  Anexa 6- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.500 mii lei pentru 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
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drumurile judeţene şi comunale 
Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 

demararea lucrărilor de 
reabilitare a drumului comunal 
DC 57 Bîsca Chiojdului-Cătiaşu, 
comuna Chiojdu, judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care 
pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

254.  Anexa 6- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale 
Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de 
reabilitare la drumul comunal 
DC 63 Bîsca Chiojdu-
Plescioara, comuna Chiojdu, 
judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
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către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

255.  Anexa 6- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale 
Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de 
reabilitare la drumul comunal 
DC 58 Chiojdu- Poeniţele, 
comuna Chiojdu, Judeţul Buzău.
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

256.  Anexa 6- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale 
Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.500 mii lei pentru 
demararea lucrărilor la 
asfaltarea drumului comunal 
Lipia- Ciobănoaia (8 km), 
comuna Merei, judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

257.  Anexa 6- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale 
Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.500 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de asfaltare 
a drumului comunal Ogrăzile (5 
Km), comuna Merei, judeţul 
Buzău 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

258.  Anexa 6- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale 
Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei apentru 
demararea lucrărilor de 
reabilitare a drumului comunal 
DC 41 Năeni-Fântânele-Vârf 
(2,5 km) şi asfaltarea străzilor 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
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laterale (2,5 km)- comuna 
Năeni, judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

259.  Anexa 6- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale 
Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.500 mii lei pentru 
extinderea drumurilor asfaltate 
în comuna Poşta Cîlnău, judeţul 
Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Având în vedere suprafaţa 
mică de asfalt existentă în 
comuna Poşta Cîlnău, 
deplasarea pietonilor şi/sau 
a automobilelor este foarte 
dificilă, tocmai de aceea este 
necesară extinderea asfaltării 
drumurilor din 
comună. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

260.  Anexa 6- Sume defalcate din Din suma prevăzută se alocă Starea precară actuală a Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 175 -

taxa pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale 
Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 

suma de 1.500 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de 
reabilitare a drumului din 
Gălbinaşi (3km), comuna 
Gălbinaşi, judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

261.  Anexa 6- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale 
Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.500 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de 
construire a unor drumuri 
comunale care să lege comuna 
Breaza de satul Bădeni şi de 
releul Istriţa- comuna Breaza, 
judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

În prezent,  localnicii sunt 
obligaţi să foloseasca rute 
ocolitoare pentru deplasarea 
între comuna Breaza-satul 
Bădeni şi releul Istriţa. Tocmai 
de aceea se doreşte 
construirea unor noi drumuri 
comunale care să faciliteze 
accesul direct între aceste 
zone. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
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acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

262.  Anexa 6- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale 
Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.500 mii lei pentru 
asfaltarea tuturor drumurilor 
comunale din comuna Glodeanu 
Sărat, judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

263.  Anexa 6- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale 
Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.500 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de asfaltare 
a drumurilor comunale în 
comuna Săhăteni, judeţul 
Buzău. 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

264.  Anexa 6- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale 
Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei pentru 
asfaltarea drumului comunal –
Bălăceanu (3 km), judeţul 
Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

265.  Anexa 6- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale 
Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.700 mii lei pentru 
asfaltarea pe o distanţă de 3 km 
drumului judeţean DJ 116 
Nicoleşti- DN 22- (cca 5 km în 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
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total), comuna Puieşti, judeţul 
Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
. 

drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

266.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013  
 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru 
asfaltarea drumurilor din 
localitatea Lipniţa, jud. 
Constanţa., pozitia 14  
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
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267.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013  
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
finanţare modernizare drumuri 
comunale sat Istria, comuna 
Istria ,  jud. Constanţa 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de 
investiţii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

268.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013  
 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru asfaltarea drumurilor din 
comuna Cobadin, judeţul 
Constanţa  
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori :  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
realizarea noului obiectiv de 
investitii a comunei Cobadin 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
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drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

269.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Damboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1552 mii lei pentru 
asflatarea drumului comunal 
126 din comuna Bărbuleţu, 
Judeţul Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
asflatarea drumului comunal 
nr. 126 din comuna Barbuleţu, 
judeţul Dâmbovita. Investiţia 
este extrem de importantă 
întrucât acest drum este una 
dintre principalele căi de 
acces în comună. Investitie în 
derulare în baza H.G. nr. 
577/1997. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

270.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 429 mii lei pentru 
asflatarea drumului comunal în 
satul Măgura, L=0.8 km, din 
comuna Bezdead, Judeţul 
Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

271.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 318 mii lei pentru 
modernizarea drumurilor de 
interes local din satul Valea 
Morii şi Valea lui Cazan, din 
comuna Bezdead, Judeţul 
Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

272.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 735 mii lei pentru 
modernizarea drumurilor de 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
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drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

interes local – uliţa Scobea şi 
uliţa Mihăeşti, din comuna 
Bezdead, Judeţul Dâmboviţa. 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

civilizaţie în acest spaţiu pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

273.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1090 mii lei pentru 
asfaltarea drumurilor de interes 
local din Şilişte, Ogarca, Breazu, 
tronson DC 115B, Beloiu Punte, 
din comuna Iedera, Judeţul 
Dâmboviţa. 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
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274.  Anexa 6 

Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Damboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
finalizarea ivestiţiei derulate 
pentru consilidarea drumului 
comunal DC9A Colibaşi – 
Cricovul Dulce din comuna 
Iedera, Judeţul Dâmboviţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară 
 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

275.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 101 mii lei pentru 
asflatarea drumului comunal 
135, satul Cucuteni, comuna 
Moţăieni, Judeţul Dâmboviţa. 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
asflatarea drumului comunal 
nr. 135 din comuna Moţăieni, 
judeţul Dâmbovita. Investiţia 
este extrem de importantă 
întrucât acest drum este una 
dintre principalele căi de 
acces în comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

276.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 953 mii lei pentru 
asflatarea strada Tarina, 
comuna Moţăieni, Judeţul 
Dâmboviţa. 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

277.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6493 mii lei pentru 
modernizarea drumurilor de 
interes local, L=5.498 KM din 
Oraşul Fieni, Costeşti, 
Berevoieşti, Judeţul Dâmboviţa. 
 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii şi 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 185 -

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

278.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2613 mii lei pentru 
asflatarea drumurilor de interes 
local din comuna Glodeni, 
Judeţul Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii şi 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

279.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1300 mii lei pentru 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
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finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

asflatarea drumului drumurilor 
de interes local din satul 
Măgura, comuna Hulubeşti 
Judeţul Dâmboviţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

 sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

280.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
împietruirea drumurilor de 
interes local din comuna 
Hulubeşti Judeţul Dâmboviţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
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după consultarea primarilor. 
 

281.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2400 mii lei pentru 
asflatarea drumului comunal 
108 din comuna Gura Foii, 
Judeţul Dâmboviţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
asflatarea drumului comunal 
nr. 108 din comuna Gura Foii, 
judeţul Dâmbovita. Investiţia 
este extrem de importantă 
pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trafic. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

282.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2596 mii lei pentru 
asfaltarea drumurilor de interes 
local din comuna Ocniţa, Judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: 

Sumele sunt necesare pentru 
efectuarea lucrărilor de 
asfaltare a drumurilor de 
interes local din comuna 
Ocniţa, judeţul Dâmbovita. 
Investiţia este importantă 
pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trafic, fapt ce 
vine în sprijinul dezvoltării 
economice a comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
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Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

283.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Dâmboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 400 mii lei pentru 
construirea unui pod pe DC 26A 
peste Cricovul Dulce, comuna 
Vlădeni, jud. Dâmboviţa 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

284.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 393 mii lei pentru 
asflatarea drumurilor de interes 
local din comuna Vlădeni, 
Judeţul Dâmboviţa. 
Autori: 

Suma este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
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Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

285.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 820 mii lei pentru 
asflatarea drumului comunal DC 
25A din comuna Vlădeni, 
Judeţul Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

286.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 

Suma este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
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valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

suma de 893 mii lei pentru 
modernizarea drumurilor de 
interes local din comuna 
Butimanu, Judeţul Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

trafic. 
Proiect în derulare, conform 
contractului nr. 436/2011. 
Lipsă finanţare. 

- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

287.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 850 mii lei pentru 
modernizarea drumului comunal 
DC 159, din comuna Butimanu, 
Judeţul Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
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către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

288.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
modernizarea drumului de 
interes local strada Liniei 
Pădurii, sat Gheboaia, din 
comuna Finta, Judeţul 
Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

289.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Damboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2000 mii lei pentru 
asflatarea drumurilor de interes 
local din comuna Finta, Judeţul 
Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
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- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

290.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Damboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1500 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la podul de 
peste râul Ialomiţa, comuna 
Finta, Judeţul Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
facilitarea accesului şi 
îmbunătăţirea traficului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

291.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 

Poziţia 16, Jud. Damboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2043 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de 
modernizare a drumurilor de 
interes local, comuna Dobra, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărirlor de 
modernizare a drumurilor de 
interes local în comuna Dobra, 
judeţul Dâmbovita, lucrări ce 
sunt programate a fi finalizate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
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2014-2016. Judeţul Dâmboviţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

în acest an. 
 

comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

292.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Damboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 18456 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de 
modernizare a drumurilor de 
interes local, comuna 
Ciocăneşti, Judeţul Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

293.  Anexa 6 Poziţia 16, Jud. Damboviţa Sumele sunt necesare Se propune respingerea 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 118 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a podului de pe 
drumul comunal 155 Vizureşti, 
comuna Ciocăneşti, Judeţul 
Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

294.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Damboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 50 mii lei pentru 
asfaltare DC 152 –Tartasesti- 
Brezoaia Limita judet Giurgiu, 
km 2+300,km 3+500-5+000, 
comuna Brezoaele, Judeţul 
Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
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acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

295.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Damboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 475 mii lei pentru 
asfaltare drumuri de interes 
local din comuna Brezoaele, 
Judeţul Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

296.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Damboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
modernizare drum comunal 
DC73, sat Cojocaru, comuna 
Mogoşani, Judeţul Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
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Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

297.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Damboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 855 mii lei pentru 
modernizare drum comunal 
DC74, sat Zăvoiu, comuna 
Mogoşani, Judeţul Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

298.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 

Poziţia 16, Jud. Damboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2800 mii lei pentru 
modernizarea unui segment de 
5,4 km de drumuri comunale, 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
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pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

comuna Dragodana, Judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

 drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

299.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimari pe anii 
2014-2016. 

Poziţia 16, Jud. Damboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1136 mii lei pentru 
asflatare străzi – etapa I HG 
577/1997, comuna Corbii Mari, 
Judeţul Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic din comuna Corbii Mari, 
punându-se astfel, în evidenţă 
potenţialul turistic al acestei 
comune. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
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300.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013  
 

Se propune suplimentarea 
sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru  
obiectivul “  Modernizare 
drumuri  
exploatare”, comuna Vărăşti, 
judeţul  
Giurgiu cu suma de 500 mii lei.  
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Se invoca necesitatea  
reparării, mai exact a  
pietruirii, drumurilor din  
extravilan care asigură 
accesul spre terenurile  
agricole. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

301.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013  
 

Se propune suplimentarea 
sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru  
obiectivul “Amenajare  şanţuri  şi 
podiști  
pe drumurile comunale”, 
comuna  
Vărăşti, judeţul Giurgiu cu suma 
de 300  
mii lei.  
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 

Se invoca necesitatea  
reparării.  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
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bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

302.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013  
 

Se propune suplimentarea 
sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru 
 obiectivul “Asfaltare 5 km 
drumuri  
comunale”, comuna Malu, 
judeţul  
Giurgiu cu suma de 1 200 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Se invoca necesitatea  
reparării, mai exact a pietruirii, 
drumurilor din  
extravilan care asigură 
accesul spre terenurile  
agricole.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

303.  Anexa nr.6 – Sume defalcate 
din taxa pe valoare adaugata 
pentru drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2013 
Pozitia 24 

Se suplimentează suma alocată 
judeţului Iaşi cu 1200 mii lei, 
pentru asfaltare DJ 281 comuna 
Scobinţi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
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valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 
 

comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

304.  Anexa nr.6 – Sume defalcate 
din taxa pe valoare adaugata 
pentru drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2013 
Pozitia 24 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 430 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
“Construire Gradiniţă cu 5 săli 
de clasă, în satul Poiana 
Mărului, comuna Cepleniţa”, 
judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Suma propusă spre alocare 
este necesară continuării 
lucrărilor la acest obiectiv de 
investiţii pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
şcolare în spaţiul rural, în 
vederea creşterii nivelului 
de educaţie 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

305.  Anexa nr.6 – Sume defalcate Din suma prevăzută se alocă Suma solicitată este necesară Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 201 -

din taxa pe valoare adaugata 
pentru drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2013 
Pozitia 24 

suma de 400 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
“Reabilitare Şcoala de Arte şi 
Meserii, comuna Coarnele 
Caprei”, judeţul Iaşi 
 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

pentru achitarea datoriilor 
către constructori. Finalizarea 
obiectivului are drept scop 
imbunătăţirea infrastructurii 
şcolare în spaţiul rural. 
 

amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

306.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumuri 
comunale si judeteneobiective de 
interes local, pe anul 2013 
Poziţia 26, Jud. Maramures 

Poziţia 26, Jud. Maramures 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 8299 mii lei pentru 
modernizare drum comunal 
DC19 Botiza-Grosii Tiblesului, in 
lungime de 8.4 km, jud. 
Maramures 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumul este vital pentru 
legatura dintre Maramuresul 
Istoric si tara Lasusului. In 
prezent aceesul este greoi pe 
serpentinele de pe muntele 
Gutin. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
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acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

307.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 3000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru DJ 607A Husnicioara-
Peri, km 16+300–22+000, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a DJ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

308.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 3000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru DJ 606B Izvorul 
Aneștilor-Bistrița, km 82+635-
91+385, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a DJ. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
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Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

309.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 3000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru DJ 671E Corcova-
Căzănești, km 0+000-10+000, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a DJ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

310.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 5000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru DJ 607A Cerneți-Valea 
Copcii, km 2+100-7+100, 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a DJ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
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Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

311.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 3000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru DJ 562A Gruia-Pătulele-
Vânjuleț-Rogova, km 0+000-
13+000, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a DJ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
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312.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 5000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru DJ 607B Dr. Tr. Severin-
Breznița Ocol-Jidoștița-Matorăț, 
km 2+200-6+800, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a DJ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

313.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 3000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru DJ 565 Burila Mare-
Crivina-Vrancea, km 9+132-
16+232, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a DJ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 206 -

STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

314.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 3000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru DJ 564 Jiana-Scăpău, 
km 19+541-26+766, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a DJ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

315.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 3000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru DJ 671 Cocorova-
Crăguesți, km 0+000-3+000, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a DJ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
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Guvernului  
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

316.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 5000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru DJ 607A Strehaia 
(DN67A) – Grozești – limită jud. 
Gorj, km 0+000-25+352, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a DJ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

317.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 10000 mii lei a 
bugetului Consiliului Județean 
Mehedinți pentru DJ 670 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a DJ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
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judeţene şi comunale Malovăț (DN67) – Bîlvănești-
Godeanu-Marga, km 0+000-
9+000, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

318.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 5000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru DJ 607C Ilovița-Cireșu-
Podeni, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a DJ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
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319.  Anexa 6 

 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 3000 mii lei a bugetului 
Consiliului Județean Mehedinți 
pentru DJ 607D Bunoaica-
Cireșu, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a DJ. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

320.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei pentru Reabilitare 
str. Porțile de Fier din municipiul 
Drobeta-Turnu Severin, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a 
străzii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

321.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
5000 mii lei pentru Asfaltare 
străzi în Cartierul Schela 
Cladovei din municipiul Drobeta-
Turnu Severin, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de asfaltare a 
străzilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

322.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
5000 mii lei pentru Reabilitare 
străzi în Cartierul Gura Văii din 
municipiul Drobeta-Turnu 
Severin, Judeţul Mehedinți 
Autori: 
 
 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a 
străzilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

323.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
5000 mii lei pentru Reabilitare 
str. Splai Mihai Viteazu din 
municipiul Drobeta-Turnu 
Severin, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a 
străzii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

324.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 

Se propune alocarea sumei de 
5000 mii lei pentru Reabilitare 
Bld. Tudor Vladimirescu din 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reabilitare a 
bulevardului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
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valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

municipiul Drobeta-Turnu 
Severin, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

 
 

sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

325.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Reabilitare 
DC83 în comuna Bîcleș, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
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după consultarea primarilor. 
 

326.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
800 mii lei pentru Asfaltare DC 
670 Bîlvănești - Pîrlagele în 
comuna Bîlvănești, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte asfaltarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

327.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
600 mii lei pentru Reabilitare DC 
100 în comuna Braniștea, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 

Se urmăreşte reabilitarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
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STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

328.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Asfaltare DC 
81 în comuna Breznița Motru, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte asfaltarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

329.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Asfaltare drum 
comunal DC5A Jidoștița - Șușița 
în comuna Breznița Ocol, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se urmăreşte asfaltarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
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Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

330.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Modernizare 
DC 60 Lupșa de Sus L = 2.391 
km în comuna Broșteni, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte modernizarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

331.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Modernizare 

Se urmăreşte modernizarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
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valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

drumuri de interes local, Ulița nr. 
1 Broșteni – Găleata L = 2.240 
km în comuna Broșteni, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

 
 

- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

332.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Modernizare 
DC 111 Crivina-Chilia în 
comuna Burila Mare, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte modernizarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
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către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

333.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Pietruire 
drumuri comunale în comuna 
Butoiești, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
pietruirii drumurilor comunale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

334.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Execuție 
infrastructură – asfaltare DC 27 
în comuna Căzănești, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 

Se urmăreşte asfaltarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
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Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

335.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Modernizare 
drum Grama - Racita în comuna 
Cireșu, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte modernizarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

336.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Program de 
reabilitare a drumurilor 
comunale și sătești (satul 
Corlățel și satul Valea Anilor) în 
comuna Corlățel, Judeţul 

Se urmăreşte reabilitarea 
drumurilor comunale și sătești. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
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Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

337.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Modernizare 
drumuri sătești și comunale în 
comuna Devesel, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte modernizarea 
drumurilor sătești și comunale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

338.  Anexa 6 Se propune alocarea sumei de Se urmăreşte pietruirea Se propune respingerea 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

400 mii lei pentru Pietruire drum 
comunal și ulițe sătești în 
comuna Dîrvari, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

drumului comunal și a ulițelor 
sătești. 
 
 

amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

339.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
900 mii lei pentru Asfaltare 
drumuri comunale zona 
Ponicova 1,700 km în comuna 
Dubova, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 

Se urmăreşte asfaltarea 
drumurilor comunale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
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Senat și Camera Deputaţilor. acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

340.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Construcție 
asfaltare drum DC 81 Higiu – 
Breznița în  comuna Dumbrava, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte asfaltarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

341.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Asfaltare 
drumuri comunale în comuna 
Eșelnița, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 

Se urmăreşte asflatarea 
drumurilor comunale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
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Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

342.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Modernizare 
drumuri comunale DC 47 
Pesteana și Dc 48 Copăcioasa 
în comuna Florești, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte modernizarea 
drumurilor comunale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

343.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Reabilitare și 
asfaltare străzi comunale în 
comuna Gîrla Mare, Judeţul 
Mehedinți 

Se urmăreşte reabilitarea și 
asfaltarea străzilor comunale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

344.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Pietruire Ulița 
nr. 7 în comuna Godeanu, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
pietruirii uliței. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
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345.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Lucrări de 
reparații ulițe sătești în comuna 
Greci, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
lucrărilor de reparații la ulițele 
sătești. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

346.  Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Modernizare 
DC 72A  în comuna Grozești, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 

Se urmăreşte modernizarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
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Senat și Camera Deputaţilor. drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

347.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
600 mii lei pentru Imbunătățire 
calitate străzi de pământ prin 
asfaltare comuna Husnicioara, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte îmbunătățirii 
calității străzilor de pământ 
prin asfaltare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

348.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Execuție 
asfaltare drumuri comunale în 
comuna Ilovăț, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se urmăreşte executarea 
lucrărilor de asfaltare a 
drumurilor comunale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
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Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

349.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei pentru Modernizare 
străzi comunale în comuna 
Ilovița, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte modernizarea 
străzilor comunale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

350.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Moderizare 
DC 53, DC 33, DC 34, DC 36 în 
comuna Isverna, Judeţul 

Se urmăreşte modernizarea 
drumurilor comunale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
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judeţene şi comunale Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

351.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei pentru Reabilitare 
DC7, 18 km în comuna Izvoru 
Bîrzii, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 228 -

 
352.  Anexa 6 

 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Modernizare 
ulița Patolani în comuna Izvoru 
Bîrzii, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
modernizării uliței. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

353.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Modernizare 
uliță legătură între DC7-DC10 în 
comuna Izvoru Bîrzii, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 

Se urmăreşte modernizarea 
uliței de legătură între cele 
două drumuri comunale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

354.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Modernizare 
ulița Ciortan în comuna Izvoru 
Bîrzii, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
modernizării uliței. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

355.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Modernizare 
ulița Dinu Gheorghe în comuna 
Izvoru Bîrzii, Judeţul Mehedinți 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 

Se urmăreşte realizarea 
modernizării uliței. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
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Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

356.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Pietruire 
drumuri sătești în comuna 
Livezile, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
pietruirii drumurilor sătești. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

357.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Reabilitare 
străzi comunale în comuna 

Se urmăreşte reabilitarea 
străzii comunale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
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valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Obîrșia Cloșani, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

 sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

358.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Reabilitare 
drumuri comunale în comuna 
Obîrșia de Cîmp, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
drumurilor comunale. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
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după consultarea primarilor. 
 

359.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Pietruire ulițe 
sătești și podețe sat Slașoma în 
comuna Oprișor, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte pietruirea 
ulițelor sătești și a podețelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

360.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Pietruire ulițe 
în comuna Pătulele, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 

Se urmăreşte pietruirea 
ulițelor comunale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
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STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

361.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Modernizare 
DS Gorneți, comuna Podeni, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte modernizarea 
drumului sătesc. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

362.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Modernizare 
DC3 Podeni – Cireșu, comuna 
Podeni, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 

Se urmăreşte modernizarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
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Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

363.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
800 mii lei pentru Modernizare 
DC 3A Podeni – Gorneți, 
comuna Podeni, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte modernizarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

364.  Anexa 6 
 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Modernizare 

Se urmăreşte modernizarea 
drumului sătesc. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
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Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

DS Podeni – Dealu – Bolovan, 
comuna Podeni, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

 
 

- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

365.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Modernizare 
ulițe sat Malarișca în comuna 
Podeni, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte modernizarea 
ulițelor din sat. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
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către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

366.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Reabilitare DE 
Bolovanu – Sarafinești în 
comuna Podeni, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
drumului de exploatare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

367.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei pentru Modernizare 
DC 38 km 3+000-7+500 în 
comuna Ponoarele, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 

Se urmăreşte modernizarea 
drumului comunal, proiectul 
tehnic fiind realizat – lucarare 
în continuare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
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Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

368.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Modernizare 
DC 41 în comuna Ponoare, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte modernizarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

369.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Asfaltare drum 
DC 96 în comuna Poroina Mare, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se urmăreşte asfaltarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
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Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

370.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei pentru Reabilitare 
DC 102, Modernizare DE 115 și 
Reabilitare drumuri sătești în 
comuna Pristol, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
drumului comunal, 
modernizarea drumului de 
exploatare și reabilitarea 
drumurilor sătești. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

371.  Anexa 6 Se propune alocarea sumei de Se urmăreşte asfaltarea Se propune respingerea 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

600 mii lei pentru Asfaltare drum 
100A Cearîng 750m în comuna 
Punghina, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

drumului. 
 
 

amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

372.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
600 mii lei pentru Modernizare 
DC 56A – pod IAS Recea 1 km 
în comuna Punghina, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 

Se urmăreşte modernizarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
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Senat și Camera Deputaţilor. acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

373.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Reabilitare 
DJ 563 – hotar Vlădaia 3,5 km 
în comuna Punghina, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
drumului județean. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

374.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Reabilitare 
DJ 563 – hotar Vlădaia 3,5 km 
în comuna Punghina, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se urmăreşte reabilitarea 
drumului județean. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
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Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

375.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Reabilitare 
drumuri comunale în comuna 
Rogova, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
drumurilor comunale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

376.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Asfaltare 
drum comunal DC 99 în comuna 
Salcia, Judeţul Mehedinți 
 

Se urmăreşte asfaltarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

377.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Modernizare 
DC 78 în comuna Stîngăceaua, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte modernizarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
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378.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Reabilitare 
drumuri sătești în comuna 
Svinița, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
drumurilor sătești. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

379.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Modernizare 
drumuri  în comuna Șimian, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 

Se urmăreşte modernizarea 
drumurilor din comună. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
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Senat și Camera Deputaţilor. drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

380.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Betonare  
drumuri  în comuna Șimian, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte betonarea 
drumurilor din comună. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

381.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Reparații 
DC51 în comuna Șișești, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se urmăreşte realizarea 
reparațiilor la drumul comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
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Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

382.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Reabilitare DC 
Noapteșa - Cărămidaru în 
comuna Șișești, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

383.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Asfaltare 
DC45 Șovarna – investiție în 
continuare în comuna Șovarna, 

Se urmăreşte asfaltarea 
drumului comunal. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
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judeţene şi comunale Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

384.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Reabilitare 
DC65 Cremenea în comuna 
Tîmna, Judeţul Mehedinți 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
drumului comunal. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
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385.  Anexa 6 

 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Asfaltare DC 
65 Voloiac - Ruptura în comuna 
Voloiac, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte asfaltarea 
drumului comunal, există SF și 
PT, lucrare în continuare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

386.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Asfaltare DC 
68 Voloiac - Cotoroaia în 
comuna Voloiac, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 

Se urmăreşte asfaltarea 
drumului comunal, există SF și 
PT, lucrare în continuare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
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Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

387.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Asfaltare 
drum comunal Voloiac – Valea 
Bună în comuna Voloiac, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte asfaltarea 
drumului comunal, 
infrastructura fiind complet 
distrusă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

388.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei pentru Reabilitare și 
modernizare străzi în municipiul 
Orșova, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernulu 

Se urmăreşte reabilitarea și 
modernizarea străzilor din 
municipiu. 
 
i 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
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Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

389.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Modernizare 
parcări, trotuare, drumuri sătești 
în orașul Baia de Aramă, Judeţul 
Mehedinți 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte modernizarea 
parcărilor, trotuarelor și 
drumurilor sătești. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

390.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 

Se propune alocarea sumei de 
600 mii lei pentru Asfaltare str. 
Panduri în orașul Strehaia, 

Se urmăreşte asfaltarea 
străzii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
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valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

 sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

391.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
600 mii lei pentru Reabilitare str. 
Căpt. Mihuțescu din localitatea 
Ciochiuța, comuna Strehaia, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
străzii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
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după consultarea primarilor. 
 

392.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Reabilitare 
străzi în orașul Vînju Mare, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
străzilor din oraș. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

393.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Reabilitare și 
modernizare ulițe sat Bălcescu, 
comuna  Vînju Mare, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 

Se urmăreşte reabilitarea și 
modernizarea ulițelor din sat. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
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Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

394.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Reabilitare și 
modernizare ulițe sat Traian, 
comuna  Vînju Mare, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea și 
modernizarea ulițelor din sat. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

395.  Anexa 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Reabilitare și 
modernizare ulițe sat Orevița, 
comuna  Vînju Mare, Judeţul 
Mehedinț 
i  
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se urmăreşte reabilitarea și 
modernizarea ulițelor din sat. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie 
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Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIȘOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat și Camera Deputaţilor. 

de lungimea acestora potrivit 
datelor statistice furnizate de 
Institutul Naţional de 
Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, 
după consultarea primarilor. 
 

396.  Anexa nr. 6 
 

Modernizare drum local, 
comuna Asău, sat Coşnea, jud. 
Bacau. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
intervenţie bugetară la dispoziţia 
guvernului 
 
Dep.Iulian Iancu PSD     
Comisia pentru industrii şi servicii     
                                                     

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art.30, alin.(4) din 
Legea privind finanţele 
publice, nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare, 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite ai 
bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi 
sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate.. 
 

397.  Anexa nr. 6 Modernizare drum local,  Se propune respingerea 
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 comuna Brusturoasa, sat 
Buruieniş, jud. Bacau. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
intervenţie bugetară la dispoziţia 
guvernului 
Dep.Iulian Iancu PSD           
                                           
Comisia pentru industrii şi servicii     

amendamentului întrucât 
potrivit art.30, alin.(4) din 
Legea privind finanţele 
publice, nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare, 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite ai 
bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi 
sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate.. 
 

398.  Anexa nr. 6 
 

Modernizare drum local, 
comuna Brusturoasa, sat 
Buruieniş, jud. Bacau. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
intervenţie bugetară la dispoziţia 
guvernului 
 
Dep.Iulian Iancu PSD           
                                
 Comisia pentru industrii şi servicii    

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art.30, alin.(4) din 
Legea privind finanţele 
publice, nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare, 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite ai 
bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor 
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acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi 
sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate.. 
 

399.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 

Poziţia 1, Jud. Alba 
Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare şi dotare a Secţiei de 
Chirurgie din cadrul Spitalului  
Orăşenesc Cugir, jud. Alba. 
 
 
Autor: Deputat PNL, Dan 
Coriolan Simedru  
 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor 

Pe parcursul anului 2012  
investiţiile în Spitalul 
Orăşenesc Cugir s-au realizat 
din fonduri de la bugetul local 
Lucrările de intervenţie de 
care are nevoie Secţia de 
Chirurgie din cadrul acestui 
spital sunt complexe şi 
necesită un aport financiar 
greu de susţinut strict din 
fondurile de la bugetul local. 
 
Sursa de finanţare: 
Legea Bugetului de stat pe 
anul 2013, Anexa 7, Pozitia 1, 
Jud. Alba 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
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există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

400.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 

Prevederea în Buget a sumei de 
6.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi privind 
reabilitarea clădire la obiectivul:  
„Reabilitare Şcoala Generală cu 
clasele I-VIII, nr.2” în oraşul 
Mărăseşti, Jud. Vrancea. 
Iniţiatori: 
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor 

Susţinerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită 
imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
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401.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 

SE PROPUNE 
SUPLIMENTAREA SUMEI 
PENTRU POZIŢIA 38 TULCEA 
CU 10.949 MII LEI 
 
Iniţiator: 
Senator PSD Belacurencu 
Trifon  
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor  
 

Suplimentarea este necesară 
pentru acoperirea necesarului 
de funcţionare pentru toate 
unităţile administrativ-
teritoriale din judeţul Tulcea, 
reântregirea salariilor 
personalului bugetar şi pentru  
asigurarea cofinanţărilor la 
proiectele cu finanţare 
nerambursabilă, a investiţiilor 
începute din surse proprii  
precum şi plata arieratelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
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402.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 

Nr. 
crt.                         Propuneri 
2013 (mii lei) 
 
5.BIHOR  (50.976+34.430)  
85.406 
 
Extindere şi modernizare 
suprafeţe aeroportuare la 
Aeroportul Oradea  
 
 
 
 
Iniţiatori 
Senatori PNL:Bodea Cristian 
Petru şi 
Boeriu Valeriu Victor 
Deputati: Gheorghe Costin, Ioan 
Cupsa, Florica Chereches 

Se propune suplimentarea 
sumelor repartizate pentru 
judeţul BIHOR, cu suma de 
34.430 mii lei, de la 50.976 mii 
lei la 85.406 mii lei pentru: 
 modernizarea pistei 
aeroportului Oradea 34.430 
mii lei 
 
Este imperios necesară 
modernizarea şi extinderea 
pistei din aeroportul  Oradea. 
Datorită faptului că nu pot 
ateriza şi decola decât 
avioane de dimensiuni mici 
aeroportul nu poate fi inclus în 
circuitul internaţional. 
Ca urmare, judeţul Bihor, un 
judeţ de graniţă care ar trebui 
să fie tranzitat de cât mai mulţi 
turişti are un mare 
inconvenient din acest punct 
de vedere. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului 
Transporturilor 
Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
 
 

403.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din Nr.  Se propune suplimentarea Se propune respingerea 
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taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 

crt.                    Propuneri 2013  
(mii lei) 
 
8. BRAŞOV ( 32.198+8.405)  
40.603 
 
 
 
Initiator 
Senator PNL Sebastian Grapă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sumelor prevăzute pentru 
judeţul Braşov, cu suma de 
8.405      mii lei, de la 32.198 
mii lei la 40.603 mii lei 
repartizată astfel : 
-„Mutarea Secţiilor Pediatrie şi 
Obstretică-Ginecologie din 
secţii pavilionare în clădirea 
principală a Spitalului 
Municipal " Dr.Aurel Tulbure" 
Făgăraş” – 2.000 mii lei 
- „Alimentare cu apă sat 
Roadeş”,  jud. Braşov  - 1.990 
mii lei 
-  „Canalizare şi staţie de 
epurare sat Roadeş”, jud. 
Braşov -  4.415 mii lei 
 
 
-„Mutarea Secţiilor Pediatrie şi 
Obstretică-Ginecologie din 
secţii pavilionare în clădirea 
principală a Spitalului 
Municipal " Dr.Aurel Tulbure" 
Făgăraş” 
Spitalului Municipal " Dr.Aurel 
Tulbure" Făgăraş este al 
doilea ca mărime din Judeţul 
Braşov. Spitalul este amplasat 
într-o zonă defavorizată, din 
punct de vedere economic, cu 
o populaţie îmbătrânită. 
Circuitele funcţionale nu sunt 

amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
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bine structurate, separate în 
timp şi spaţiu datorită structurii 
pavilionare a Spitalului. Pentru 
secţiile şi compartimentele 
care funcţionează în clădirea 
principală circuitele funcţionale 
sunt bine structurate, separate 
în timp şi spaţiu. Din 
perspectiva managementului 
sanitar, imobilul este unul din 
factorii care determină 
caracteristicile serviciilor 
medicale ce pot fi oferite. 
Pentru a oferi servicii 
adecvate, imobilele din 
sistemul sanitar trebuie să 
îndeplinească toate condiţiile 
igienico-sanitare pentru a 
obţine autorizaţia sanitară de 
funcţionare. Pentru secţiile şi 
compartimentele care 
funcţionează în clădirea 
principală a spitalului, există o 
bună corelaţie între structura 
unităţii şi natura serviciilor 
oferite. Existenţa în cadrul 
unităţii a Ambulatoriului 
Integrat cu mai multe 
specialităţi creează 
posibilitatea consultaţiilor 
interdisciplinare, fără a fi 
nevoie de deplasarea 
pacienţilor în alte unităţi 
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spitaliceşti din judeţ. Pentru 
secţiile/compartimentele care 
îşi desfăşoară activitatea în 
pavilioanele spitalului 
(Pediatrie, OG, Boli 
Infecţioase şi Dermatologie) 
nu există o corelaţie bună 
între structura unităţii şi 
serviciile oferite. Problema 
critică, de mare importanţă, 
este răspândirea teritorială a 
unităţii pe cele două 
pavilioane amintite, acest 
lucru având un impact negativ 
atât de ordin financiar, cât şi 
sub aspect organizaţional.  
Mutarea secţiilor de OG şi 
Pediatrie în clădirea principală 
a spitalului ar conduce la 
reduceri de aproximativ 37% a 
cheltuielilor de administrare, 
bani ce ar putea fi 
redirecţionaţi spre dotarea cu 
aparatură modernă, cu efect 
imediat – creşterea calităţii 
serviciilor medicale. Pe termen 
mediu, mutarea secţiilor 
pavilionare ar conduce la o 
stabilitate financiară mai bună 
a spitalului, o utilizare mai 
eficientă a resurselor umane şi 
financiare. Ca efecte 
multiplicatoare, modificarea de 
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structură va duce la 
îmbunătăţirea semnificativă a 
calităţii serviciilor medicale, 
reacţia rapidă la nevoile 
pacienţilor, prin liniile de gardă 
existente într-o singură 
clădire, reducerea costurilor 
cu utilităţile, materialele 
auxiliare.            
 
-„Alimentare cu apă sat 
Roadeş”,  jud. Braşov  
-„Canalizare şi staţie de 
epurare sat Roadeş”, jud. 
Braşov 
În momentul de faţă sunt în 
derulare următoarele proiecte 
de investiţii în comuna 
Buneşti: 
• Alimentare cu apă şi 
canalizare a localităţii Roadeş  
• Încurajarea activităţilor 
turistice în arealul comunelor 
Buneşti, Jibert şi Saschiz cu 
finanţare prin fonduri 
nerambursabile obţinute prin 
PNDR, măsura 313   
• Modernizarea 
infrastructurii forestiere şi 
lucrări de corectare a torenţilor 
în păduri 
• Asfaltare DC 29 (E.60 - 
Roadeş). 
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• Reabilitare DJ 104L 
(Buneşti-Viscri). 
Comuna Buneşti şi satul 
Roadeş fac parte din 
localităţile din România 
promovate pe plan 
internaţional de catre fundaţiile 
Prinţului Charles al Angliei. 
Suplimentarea bugetului 
alocat judetului Braşov pentru 
aceasta investiţie va permite 
dezvoltarea turistică şi 
agricola a zonei, singurele 
surse de venituri pentru 
locuitorii acestui sat. Satul 
Roadeş nu beneficiază de 
sisteme de alimentare cu apă 
şi canalizare. Pentru crearea 
unor condiţii civilizate de trai 
locuitorilor din satul Roadeş, 
dezvoltarea turismului cultural 
şi atragerea de investitori, este 
necesară realizarea unor 
obiective de investiţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Sănătăţii 
Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

404.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Nr.  
crt.                        Propuneri 
2013 (mii lei) 

Motivaţie: 
Solicităm suplimentarea 
sumelor defalcate din TVA 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
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anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 

 
39.VASLUI                                    
66.188 
 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Consiliului Judeţean 
Vaslui pe Anexa nr. 7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2013 şi 
estimări pe anii 2014-2016, cu 
suma de 10.000 mii lei, de la 
56.188 mii lei la 66.188 mii lei 
pentru echilibrare buget, judeţul 
Vaslui. 
 
 
 
 
 
Autor: Senator Dan Mihai 
Marian -PDL 
Deputat Vizitiu Sergiu 
Constantin - Pdl 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru echilibrarea bugetelor 
locale în judeţul Vaslui la 
nivelul necesarului estimat în 
sumă de 10000 mii lei. Se 
realizează, astfel, o alocare de 
66.188 mii lei pentru judeţul 
Vaslui (Anexa 7 – echilibrarea 
bugetelor locale).  
În proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2013 a fost 
repartizată judeţului Vaslui 
suma de 56.188 mii lei. Ca 
urmare a unei analize făcute 
la nivel local s-a constatat că 
impactul criteriilor şi formulelor 
prevăzute de lege pentru 
repartizarea pe unităţi 
administrativ teritoriale, a 
sumelor de la bugetul de stat, 
rezultă o adâncire a 
discrepanţelor, unele localităţi 
fiind în imposibilitatea de a 
asigura funcţionarea 
instituţiilor, ca urmare se cere 
suplimentarea sumelor alocate 
pentru judeţul Vaslui. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
 

pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
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405.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 

   

406.  Anexa 7 – Echilibrare bugete 
locale, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
238 mii lei pentru marketing 
specific si promovarea 
produselor turistice, 
culturale si naturale din comuna 
Orastioara de Sus , judetul 
Hunedoara 
 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

Obiectiv important pentru 
promovarea turistică a 
zonei 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- destinaţia sumelor alocate 
pentru echilibrarea buegtelor 
locale nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
Nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
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sa legifereze acest lucru. 
407.  Anexa 7 – Echilibrare bugete 

locale, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
214 mii lei pentru Centru local 
de 
informare si promovare turistica, 
Obiectiv important pentru 
promovarea turistică a zonei 
amenajare de marcaje turistice, 
precum  si marketingul servicilor 
legate de turismul rural in 
comuna Orastioara de 
Sus, judetul Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 
 

Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

408.  Anexa 7 – Echilibrare bugete 
locale, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
301 mii lei pentru Infiinţare 
Centru local de informare 
turistica, dezvoltare şi 
marketingul serviciilor turistice in 
comuna Sălaşu de Sus, judetul 
Hunedoara 

Obiectiv important pentru 
promovarea turistică a 
zonei 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

409.  Anexa 7 – Echilibrare bugete 
locale, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
6400 mii lei pentru Proiect de 
dezvoltare infrastructura, zona 
de agrement Rausor din parcul 
National Retezat, in vederea 
declararii ca statiune turistica de 
interes local, comuna Rau de 
Mori, judetul Hunedoara 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 
 
 

Obiectiv nou de investitie 
important pentru 
promovarea turistică a 
zonei. 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

410.  Anexa 7 – Echilibrare bugete 
locale, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
1.767 mii lei pentru 
Modernizarea 
gradini zoologice din municipiul 
Hunedoara, judetul Hunedoara 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

In curs de implementare. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

411.  Anexa 7 – Echilibrare bugete 
locale, Judeţul Hunedoara, 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 

Obiectiv de investitii 
important pentru creşterea 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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poziţia 22 10.595 mii lei pentru 
imbunatatirea 
infrastructurii fizice si a servicilor 
de 
baza in satul Bretea Romana, 
comuna 
Bretea Romana, judetul 
Hunedoara 
 
 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 

gradului de confort al 
locuitorilor comunei 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

412.    Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe  
valoare adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe  
anul 2013 
 

Se suplimentează suma alocată 
judetului Salaj cu 23806 mii Lei , 
adica 
de la 27610mii Lei la 51416 mii 
Lei, din care,  
pentru : - Modernizare iluminat 
public – oras Jibou – 80 
- Primăria Bălan – 25 
- Primăria Cristol - 25 
- Primăria Gîrbou – 25 
- Primăria Mirsid – 25 

Acoperirea cheltuielilor la 
nivelul anului 2013 
 
 
 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului şi Diminuarea cu 
50% a cheltuielilor cu bunuri şi 
servicii 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
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- Primăria Năpradea – 25 
- Primăria Poiana Blenchii – 25 
- Primăria Rus – 25 
- Primăria Sînmihaiu Almasului 
– 25 
- Primăria Somes Odorhei – 25 
- Primăria Simisna – 25, iar 
diferenta va fi redistribuita 
bugetelor locale de 
Consiliul judetean. 
 
Autori: Deputat PDL 
Bode Lucian Nicolae 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

413.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

 Se propune suplimentarea 
sumei  prevăzută la Anexa nr.7 
cu suma de 1.000 mii lei, pentru 
Primăria Municipiului Sibiu, 
Judeţul Sibiu. 
 
Autori:  
Deputat PDL Raluca Turcan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru investiţii în 
infrastructura Municipiului 
Sibiu 
 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
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locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

414.  Anexa  nr.  7:  SUME  defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013, Nr. Crt. 4 – 
Judeţul Bacău. 

Se propune, la Anexa nr. 7: 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2012, Nr. Crt. 4 – 
Judeţul Bacău, alocarea sumei 
de   507628 mii lei. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Suma de 507.628 mii lei 
solicitata,  este necesara 
pentru urmatoarele 
obiective: 

 
1 “Sistem integrat de 
management al deseurilor 
solide in judetul Bacau”, ce 
a fost accesat din fonduri 
europene in cadrul POS – 
Mediu, Axa prioritara 2. 
Suma de 32.804 mii lei 

 
2 Schi Parc Slanic 
Moldova, cod SMIS 3393, 
finantat prin Programul 
Operational Regional 2007 
– 2013. 
Suma de 12.833 mii lei 

 
3 Achizitionarea 
echipamentelor specifice 
pentru imbunatatirea 
capacitatii si calitatii 
sistemului de interventie in 
situatii de urgenta, acordarii 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 272 -

asistentei medicale de 
urgenta si a primului ajutor 
calificat (Cererea de 
finantare nr. 1 si Cererea 
de finantare numarul 2), 
cod SMIS 6283 respectiv 
cod SMIS 23396, finantat 
prin Programul Operational 
Regional 2007 – 2013. 
Suma de :7.287 mii lei 

 
4 Ambulatoriu Spital 
Judetean, cod SMIS 12223, 
finantat prin Programul 
Operational Regional 2007 
– 2013 
Suma de :7.244 mii lei 

 
5 Lucrari de amenajare si 
modernizare Maternitate – 
Spitalul Judetean Bacau, 
lucrari contractate in anul 
2011 si aflate in derulare. 
Lucrarile aferente acestui 
obiectiv sunt finantate de 
Consiliul Judetean Bacau,  
au ca obiect sectiile si 
compartimentele functionale 
ale Maternitatii altele decat 
cele de obstetrica si 
neonatologie - ale caror 
lucrari de amenajare si 
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modernizare sunt incluse in  
cadrul Programului de  
reforma a sistemului de 
sanatate, faza a doua - 
Proiectul privind 
restructurarea si 
modernizarea sectiilor de 
obstetrica si neonatologie din 
unitatile spitalicesti (finantat 
de Banca 
Mondiala si Ministerul 
Sanatatii) si se deruleaza, 
incepand cu luna septembrie 
2011,  in paralel cu acest 
proiect. 
Suma de : 1.800 mii lei 

 
6 Realizarea primei etape a 
investitiilor in domeniul apei 
uzate (canalizare si statie de 
epurare) in Municipiul Onesti 
in vederea respectarii 
angajamentelor asumate 
prin Tratatul de Aderare in 
sectorul de apa uzata. 
Suma de :31.800 mii  lei 

 
7  Lucrari de interventie la 
imobilul situate in mun. 
Bacau, str. M. Eminescu nr. 
25D (Centrul Militar 
Judetean Bacau) 
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Investitia are ca obiect 
executia lucrarilor de 
interventie ce se impun 
asupra imobilului, astfel 
incat acesta sa poata 
indeplini functiunea de 
sediu al Centrului Militar 
Judetean Bacau -  conform 
prevederilor HG nr. 
975/2009, conform carora 
imobilul a fost transmis in 
acest scop, din domeniul 
public al statului şi din 
administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale în 
domeniul public al judeţului 
Bacău şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Bacău. 
Suma de 2.860 mii lei 

 
8  Catedrala ortodoxa 
“Inaltarea Domnului “ 
Pentru anul 2012 solicitam 
sprijin de la bugetul de stat 
in vederea continuarii 
lucrarilor, demarate in anul 
1992,  la acest obiectiv 
de investitii situat in zona 
centrala a municipiului 
Bacau. 

415.  Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 

Obiectiv finalizat, lucrarile 
ramase neplatite. 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete localeobiective 
de interes local, pe 
anul 2013 

suma de 
600 mii lei pentru constructie 
sediu 
administratie publica locala 
comuna 
Pietrari, jud. Dambovita 
 
Autor: 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

416.  Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale obiective 
de interes local, pe 
anul 2013 

Poziţia 16, Jud. Dambovita 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
1000 mii lei pentru Statie 
salvare oras 
Pucioasa, jud. Dambovita 
 
Autor: 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv finalizat, lucrarile 
ramase neplatite. 
Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

417.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se propune alocarea a   200 
mii lei din suma  alocată  
judeţului  Dolj,  poziţia  17 pe 
fişa de investiţii, pentru 
reabilitare, modernizare şi 
extindere a sistemului de 
iluminat public în municipiul 
Craiova. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Suma este necesară pentru 
reţele  electrice  noi,  corpuri 
noi       de       iluminat       la 
standardele europene. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013, anexa 
nr. 7, poz 17 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

418.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se propune alocarea a   600 
mii lei din suma  alocată  
judeţului  Dolj,  poziţia  17 pe 
fişa de investiţii,  pentru 
dezvoltarea sistemului de 
alimentare cu apă potabilă a 
municipiului Craiova din surse 
izvoare- Tismana 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
. 

Suma este necesară pentru 
creşterea nivelului calităţii 
apei, extinderea reţelei de 
alimentare  cu  apă, 
creşterea debitului furnizat 
de sistem şi reducerea 
cheltuielilor de exploatare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013, anexa 
nr. 7, poz 17 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

419.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se propune alocarea a   800 
mii lei din suma  alocată  
judeţului  Dolj,  poziţia  17 pe 
fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea şi extinderea   

Suma este necesară pentru 
reducerea    poluării    râului 
Jiu, extinderea reţelei de 
canalizare a municipiului 
Craiova, refacerea a 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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reţelei  de  canalizare   şi  a 
staţiei pentru epurarea apelor 
uzate a municipiului Craiova. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

aproximativ  a    40  km  de 
reţea de canalizare, 
reabilitarea de reţele noi de 
canalizare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013 

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

420.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se propune alocarea a   200 
mii lei din suma  alocată  
judeţului  Dolj,  poziţia  17 pe 
fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea şi modernizarea  
sistemului de termoficare a 
municipiului Craiova. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Suma este necesară pentru 
asigurarea creşterii calităţii 
vieţii localnicilor prin 
îmbunătăţirea furnizării 
agentului termic şi a apei 
calde în mun. Craiova, 
reducerea cheltuielilor şi 
eficientizarea exploatării 
sistemului de termoficare, 
diminuarea pierderilor în 
reţea. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

421.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se propune  alocarea  a   50 
mii lei dinsuma  alocată  
judeţului  Dolj,  poziţia  17 pe  
fişa  de  investiţii,  pentru  
construcţia de noi adăposturi  
şi pentru reabilitarea 
adăposturilor existente 
necesare pentru preluarea  
câinilor  comunitari  în 
municipiul Craiova. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Suma este necesară pentru 
eliminarea disconfortului 
produs de câinii comunitari 
în  mun  Craiova,  prin 
lărgirea capacităţii de 
găzduire  a adăposturilor  pt 
animalele fără stăpân. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013, anexa 
nr. 7, poz 17 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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422.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se propune  alocarea  a   50 
mii lei din suma  alocată  
judeţului  Dolj,  poziţia  17 pe  
fişa  de  investiţii,  pentru  
construcţia unui stadion nou 
pe amplasamentul stadionului 
„Ion Oblemenco” -(studiu 
fezabilitate şi elaborarea 
documentaţiilor tehnice), în 
municipiul Craiova. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Suma este necesară pentru 
demararea lucrărilor la un 
nou stadion Sursa de 
finanţare:  Bugetul  de  stat 
pe anul 2013, anexa nr. 7, 
poz 17 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

423.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se propune suplimentarea  cu   
10.000 mii  lei  pentru  suma  
alocată  judeţului Dolj,  poziţia  
17  pe  fişa  de  investiţii, 
pentru iniţiere şi documentaţie 
pentru lucrări  bazin  olimpic  
în  municipiul Craiova, jud Dolj 

Suma este necesară pentru 
iniţiere şi documentaţia 
lucrărilor de investiţie la un 
bazin  olimpic  necesar 
pentru  creşterea  calităţii 
vieţii locuitorilor craioveni. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

de stat pe anul 2013, anexa 
nr. 7, poz 17 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

424.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se   propune   suplimentarea  
cu 
5.000   mii   lei   pentru   suma   
alocată judeţului Dolj, poziţia 
17 pe fişa de investiţii, pentru 
lucrări de execuţie a doi km de 
stradă din Str. Henry Ford 
(1863-1947)  nr.29,  sediul  SC  
FORD ROMANIA SA din 
Craiova catre Aeroportul 
Craiova, DN 65 Craiova- 
Pitesti, jud Dolj 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 
 

Suma este necesară pentru 
lucrările de execuţie pentru 
drum- necesar pentru 
crearea de condiţii normale 
pentru investitorii din 
România. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013, anexa 
nr. 7, poz 17 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

425.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se propune suplimentarea cu   
300 mii lei pentru suma 
alocată judeţului Dolj, poziţia 
17 pe fişa de investiţii, pentru 
lucrări   de   execuţie   la   
regularizarea pârâului Serca 
pentru colectarea apelor de   
suprafaţă   din   cartierele   1   
Mai, Catargiu, Mofleni, Brestei 
din mun. Craiova, jud Dolj 
 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 
 

Suma este necesară pentru 
lucrările de execuţie pentru 
regularizarea  paraului 
pentru  crearea  de  condiţii 
conform                 cerintelor 
europene. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013, anexa 
nr. 7, poz 17 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

426.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 

Se propune suplimentarea cu   
300 mii lei pentru suma 

Suma este necesară pentru 
lucrările de execuţie  pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

alocată judeţului Dolj, poziţia 
17 pe fişa de investiţii, pentru 
lucrări de execuţie pt 
realizarea legăturii străzii 
Humuleşti cu cartierul Rovine 
din mun. Craiova, jud Dolj 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

crearea de condiţii conform 
cerintelor europene. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013, anexa 
nr. 7, poz 17 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

427.  Anexa nr. 7–Sume defalcate din 
taxa  pe  valoarea  adaugata 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 
Nr.crt  17 - Dolj 

judetului  Dolj cu suma  de 
2000 mii lei pentru   
construire  sediu  nou 
administrativ,   primărie  
comuna Amarăştii de Jos,  
judeţul Dolj. 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 
 

amendamentului, deoarece 
sediu actual este 
revendicat, si nu exista 
decat posibilitatea 
construirii unui nou sediu 
pentru deservirea celor 
6000 de locuitori.  
Sursa de Finanţare:  Fondul 
de rezervăbugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

428.  Anexa nr. 7–Sume defalcate din 
taxa  pe  valoarea  adaugata 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 
Nr.crt  17 - Dolj 

Se suplimentează suma 
alocată judetului Dolj cu suma 
de 800 mii lei pentru  
reabilitare si modernizare 
sediu primărie comuna Teslui, 
judeţul Dolj.  

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Suma sunt necesară pentru 
lucrarile de reabilitare  si 
modernizare, sediu primărie 
Teslui,   judetul Dolj, 
încrucât veniturile proprii 
ale institutiei nu permite 
realizarea obiectivului, iar 
starea de degradare este 
avansata si spatiile pentru 
desfasurarea activitatilor 
specifice sunt insuficiente. 
Sursa de  Finanţare:  
Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

429.  Anexa nr. 7–Sume defalcate din 
taxa  pe  valoarea  adaugata 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 
Nr.crt  17 - Dolj 

Se suplimentează suma alocată 
judetului Dolj cu suma de 900 
mii lei pentru reabilitare si 
modernizare sediu primărie 
comuna Celaru, judeţul Dolj.  
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Suma este necesară pentru 
lucrarile de reabilitare  si 
modernizare, sediu primărie 
Celaru, judetul Dolj, 
încrucât veniturile proprii ale 
institutiei nu permite 
realizarea obiectivului, iar 
starea de degradare este 
avansata si spatiile pentru 
desfasurarea activitatilor 
specifice sunt insuficiente.  
 
Sursa de  Finanţare:  Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

430.  Anexa nr. 7–Sume defalcate din 
taxa  pe  valoarea  adaugata 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 
Nr.crt  17 - Dolj 

Se suplimentează suma 
alocată judetului Dolj cu 
suma de 1000 mii lei pentru 
reabilitare si modernizare 
sediu primărie comuna 

Suma este necesară pentru 
lucrarile de reabilitare  si 
modernizare, sediu 
primărie, Castranova, judetul 
Dolj, încrucât veniturile 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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Castranova, judeţul Dolj. 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

proprii ale institutiiei nu
permit realizarea obiectivului, 
iar starea de degradare este 
avansata si spatiile pentru 
desfasurarea activitatilor 
specifice sunt insuficiente.  
Sursa de Finanţare:  Fondul
de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 
 

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

431.  Anexa nr. 7–Sume defalcate din 
taxa  pe  valoarea  adaugata 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 
Nr.crt  17 - Dolj 

Se suplimentează suma 
alocată judetului Dolj cu suma 
de 700 mii lei pentru 
reabilitare si modernizare 
sediu primărie comuna Dioşti, 
judeţul Dolj.. 
 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Suma este necesară pentru 
lucrarile de reabilitare  si 
modernizare, sediu primărie 
Diosti,  judetul Dolj, încrucât 
veniturile proprii ale 
institutiei nu permite 
realizarea obiectivului, iar 
starea de degradare este 
avansata si spatiile pentru 
desfasurarea activitatilor 
specifice sunt insuficiente  
Sursa de  Finanţare:  Fondul 
de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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dispoziţia Guvernului două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

432.  Anexa nr. 7–Sume defalcate din 
taxa  pe  valoarea  adaugata 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 
Nr.crt  17 - Dolj 

Se  suplimentează      suma   
alocată judetului Dolj cu suma 
de 800 mii lei pentru  
reabilitare  si modernizare  
sediu primărie comuna 
Mârşani, judeţul Dolj. 

 
. Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

 
 

Suma sunt necesară pentru 
lucrarile de reabilitare  si 
modernizare, sediu primărie 
Mârşani  judetul Dolj, 
încrucât veniturile proprii 
ale institutiei nu permite 
realizarea obiectivului, iar 
starea de degradare este 
avansata si spatiile pentru 
desfasurarea activitatilor 
specifice sunt insuficiente. 
Sursa de Finanţare:  Fondul 
de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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433.  Anexa nr. 7–Sume defalcate din 

taxa  pe  valoarea  adaugata 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 
Nr.crt  17 - Dolj 

Se  suplimentează      suma   
alocată judetului Dolj cu suma 
de 800 mii lei pentru  
reabilitare  si modernizare  
sediu primărie    comuna   
Robăneşti,    judeţul Dolj. 

 
. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Suma sunt necesară pentru 
lucrarile de reabilitare  si 
modernizare, sediu primărie 
Robăneşti  judetul Dolj, 
încrucât veniturile proprii 
ale institutiei nu permite 
realizarea obiectivului, iar 
starea de degradare este 
avansata si spatiile pentru 
desfasurarea activitatilor 
sunt insuficiente. 
Sursa de Finanţare:  Fondul 
de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului specifice  

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

434.  Anexa nr. 7–Sume defalcate din 
taxa  pe  valoarea  adaugata 
pentru    echilibrarea    bugetelor 
locale pe anul 2013 
Nr.crt 17- Dolj 

Se propune suplimentarea  
bugetului cu suma de 1000 mii 
lei pentru  construirea unui  
dispensar   uman   în  
comuna Cârcea, judeţul Dolj. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 

Pentru asigurarea unei 
infrastructuri capabile să 
ofere servicii medicale  
 Sursa de Finanţare:  Fondul
de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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si Senat
 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

435.  Anexa nr. 7–Sume defalcate din 
taxa  pe  valoarea  adaugata 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 
Nr.crt 17 - Dolj 

Se propune suplimentarea  
bugetului cu suma de 400 mii 
lei pentru   construirea unui 
dispensar uman în    comuna 
Ghindeni, judeţul Dolj. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Pentru asigurarea unei 
infrastructuri capabile să 
ofere servicii medicale de 
calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei  
Sursa de Finanţare:  Fondul 
de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

436.  Anexa nr. 7–Sume defalcate din 
taxa  pe  valoarea  adaugata 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se propune suplimentarea  
bugetului cu suma  de  200  
mii  lei  pentru  extindere reţea 
electrică, de joasă tensiune în 
lungime de 1,5 km, în comuna 
Cârcea, judeţul Dolj. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 
 

Pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă  civilizată 
ale locuitorilor din cele 
două localităţi.  
Sursa de Finanţare:  Fondul 
de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

437.  Anexa nr. 7–Sume defalcate din 
taxa  pe  valoarea  adaugata 

Se propune suplimentarea  
bugetului cu suma  de 1100  

Pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă  civilizată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

mii lei pentru  extindere reţea 
electrică, de joasă tensiune în 
lungime de 13 km, în satul 
Ocolna, comuna Amărăştii de 
Jos, judeţul Dolj. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

ale locuitorilor din cele două 
localităţi.  
Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

438.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.7 – sume defalcate din 
taxa  pe  valoarea  adaugata 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

Se propune suplimentarea 
bugetului CJ Dolj cu suma de 
6000 mii RON, suma necesară  
Consiliului  Local  Grecesti 
pentru reparatia capitala a 
autospecialei PSI din Comuna 
Grecesti, Judetul Dolj 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 

Sursa de Finanţare:  Fondul
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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 publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

439.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se propune suplimentarea 
cu   10.000 mii lei pentru 
suma alocată judeţului Dolj, 
poziţia 17 pe fişa de 
investiţii, pentru iniţiere şi 
documentaţie pentru lucrări 
bazin olimpic în municipiul 
Craiova, jud Dolj 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Suma este necesară pentru 
iniţiere şi documentaţia 
lucrărilor de investiţie la un 
bazin olimpic necesar 
pentru creşterea calităţii 
vieţii locuitorilor craioveni. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013, anexa 
nr. 7, poz 17 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

440.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se propune 
suplimentarea cu 

5.000 mii lei pentru suma 
alocată judeţului Dolj, poziţia 
17 pe fişa de investiţii, pentru 
lucrări de execuţie a doi km 
de stradă din Str. Henry Ford 
(1863-1947) nr.29, sediul SC 
FORD ROMANIA SA din 
Craiova catre Aeroportul 
Craiova, DN 65 Craiova- 
Pitesti, jud Dolj 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Suma este necesară pentru 
lucrările de execuţie pentru 
drum- necesar pentru 
crearea de condiţii normale 
pentru investitorii din 
România. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013, anexa 
nr. 7, poz 17 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

441.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se propune 
suplimentarea cu   300 
mii lei pentru suma 
alocată judeţului Dolj, 
poziţia 17 pe fişa de 

Suma este necesară pentru 
lucrările de execuţie pentru 
regularizarea paraului 
pentru crearea de condiţii 
conform cerintelor 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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investiţii, pentru lucrări 
de execuţie la 
regularizarea pârâului 
Serca pentru colectarea 
apelor de suprafaţă din 
cartierele 1 Mai, 
Catargiu, Mofleni, 
Brestei din mun. 
Craiova, jud Dolj 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

europene. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013, anexa 
nr. 7, poz 17 

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

442.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se propune suplimentarea cu   
300 mii lei pentru suma 
alocată judeţului Dolj, poziţia 
17 pe fişa de investiţii, pentru 
lucrări de execuţie pt 
realizarea legăturii străzii 
Humuleşti cu cartierul Rovine 
din mun. Craiova, jud Dolj 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 
 

Suma este necesară pentru 
lucrările de execuţie  pentru 
crearea de condiţii conform 
cerintelor europene. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013, anexa 
nr. 7, poz 17 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

443.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se propune alocarea a  200 
mii lei din suma alocată 
judeţului Dolj, poziţia 17 pe 
fişa de investiţii, pentru 
reabilitare, 
modernizare şi extindere a 
sistemului de iluminat public în 
municipiul Craiova. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Suma este necesară pentru 
reţele electrice noi, corpuri 
noi de iluminat la 
standardele europene. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013, anexa 
nr. 7, poz 17 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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444.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se propune alocarea a  600 
mii lei din suma alocată 
judeţului Dolj, poziţia 17 pe 
fişa de investiţii, pentru 
dezvoltarea 
sistemului de alimentare cu 
apă potabilă 
a municipiului Craiova din 
surse izvoare- Tismana. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Suma este necesară pentru 
creşterea nivelului calităţii 
apei, extinderea reţelei de 
alimentare cu apă, 
creşterea debitului furnizat 
de sistem şi reducerea 
cheltuielilor de exploatare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013, anexa 
nr. 7, poz 17 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

445.  Anexa nr. 7, Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 
2013 

Se propune alocarea a  800 
mii lei din suma alocată 
judeţului Dolj, poziţia 17pe 
fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea şi extinderea 
reţelei de canalizare şi a 
staţiei pentru epurarea apelor 

Suma este necesară pentru 
reducerea poluării râului 
Jiu, extinderea reţelei de 
canalizare a municipiului 
Craiova, refacerea a 
aproximativ a  40 km de 
reţea de canalizare, 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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uzate a municipiului Craiova. 
Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

reabilitarea de reţele noi de 
canalizare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013, anexa 
nr. 7, poz 31 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

446.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se propune alocarea a  200 
mii lei din suma alocată 
judeţului Dolj, poziţia 17 
pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea şi 
modernizarea sistemului de 
termoficare a municipiului 
Craiova. 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

Suma este necesară pentru 
asigurarea creşterii calităţii 
vieţii localnicilor prin 
îmbunătăţirea furnizării 
agentului termic şi a apei 
calde în mun. Craiova, 
reducerea cheltuielilor şi 
eficientizarea exploatării 
sistemului de termoficare, 
diminuarea pierderilor în 
reţea. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

447.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

Se propune alocarea a  50 
mii lei din suma alocată 
judeţului Dolj, poziţia 17 pe 
fişa de investiţii, pentru 
construcţia de noi adăposturi 
şi pentru reabilitarea 
adăposturilor existente 
necesare pentru preluarea 
câinilor comunitari în 
municipiul Craiova. 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 
 

Suma este necesară pentru 
eliminarea disconfortului 
produs de câinii comunitari 
în mun Craiova, prin 
lărgirea capacităţii de 
găzduire a adăposturilor pt 
animalele fără stăpân. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2013, anexa 
nr. 7, poz 17 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

448.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 

Se propune alocarea a  50 
mii lei din suma alocată 

Suma este necesară pentru 
demararea lucrărilor la un 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2013 

judeţului Dolj, poziţia 17 pe 
fişa de investiţii, pentru 
construcţia unui stadion nou 
pe amplasamentul 
stadionului „Ion Oblemenco” 
-(studiufezabilitate şi 
elaborarea documentaţiilor 
tehnice), în municipiul Craiova. 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera Deputatilor 
si Senat 
 

nou stadion Sursa de 
finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2013, anexa nr. 7, 
poz 17 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

449.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 
 
 
 
HARGHITA......39.279 mii lei 

Se propune suplimentarea 
sumei cu 23.321 mii lei 
 
Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
HARGHITA......62.600 mii lei 
 

Suma repartizată este 
necesară pentru asigurarea 
funcţionării instituţiilor 
subordonate, precum şi al 
aparatului propriu al 
Consiliului Judeţean Harghita. 
Menţionăm că, Consiliul 
Judeţean Harghita derulează 
un număr însemnat de 
programe şi proiecte finanţate 
din fondurile europene, 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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Autori: deputaţi UDMR: Antal 
István, Korodi Attila, Moldován 
Iosif, Kelemen Hunor; senatori 
UDMR Verestoy Attila, Tánczos 
Barna 

proiecte în programul naţional 
de dezvoltare, a căror 
contribuţie proprie trebuie 
asigurate din bugetul judeţului 
din veniturile proprii şi din 
sume defalcate din TVA 
pentru echilibrare în 
completare, precum şi 
investiţii majore la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă 
Miercurea Ciuc, precum şi la 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheş. 
Aceste proiecte sunt: 
Reabilitare drum judeţean DJ 
132, Proiectul „Sistemului 
integrat de management al 
deşeurilor în judeţul Harghita”, 
CIV  PRO, Program - 
ROBINWOOD - Program de 
Cooperare Teritorială 
Europeană INTERREG IV C - 
Schimb de bune practici 
privind gestionarea fondului 
forestier, Proiect E-guvernare, 
Pe urmele legendelor 
Harghitene, Drumul porţilor 
secuieşti, Promovarea apelor 
minerale, Ecouri în turism, 
Promovarea valorilor şi 
tradiţiilor ca produs turistic al 
judeţelor Harghita şi Covasna, 
Situri istorice, Promovarea 
festivalului muzicii veche, 

publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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Proiect - „Conferinţa Tineret în 
Harghita 2020” din cadrul 
programului "Tineret în 
acţiune", Proiect - SEEMIG - 
Managementul migraţiei şi 
efectele acestuia în ţările SEE 
- Acţiuni transnaţionale pentru 
elaborarea, Proiect -"CCIC – 
Provocări complexe – oraşe 
inovatoare", Proiect -„Engage 
Enhancing „Next Generation 
Access” Growth in Europe, 
Proiect -„CreArt – Network of 
Cities for Artistic Creation”, 
Proiect -„Echipamente pentru 
îmbunătăţirea intervenţiilor în 
situaţii de urgenţă SMURD 2", 
Proiect - „Centru inovativ de 
dezvoltare economică în 
judeţul Harghita- Harghita 
Business Center”, Proiect - 
„Plan de Management Integrat 
revizuit pe principii N2000 
pentru Parcul Naţional Cheile 
Bicazului-Hăşmaş. Având în 
vedere solicitările autorităţilor 
locale din judeţ pentru ajutor 
financiar din partea consiliului 
judeţean, din fondul de 
rezervă bugetară, considerăm 
că sumele repartizate 
acestora sunt mult sub nivelul 
cerinţelor 
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Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

450.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 
 
 
 
COVASNA......23.753 mii lei 

Se propune suplimentarea 
sumei cu 12.247 mii lei 
 
Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
COVASNA......36.000 mii lei 
 
Autori:  
Márton Arpád, deputat UDMR 
Markó Attila, deputat UDMR 
Fejér László, deputat UDMR 
Klárik László, senator UDMR 
Olosz Gergely, senator UDMR 

Suma totală necesară 
judeţului este de 36.000 mii lei 
pentru asigurarea funcţionării 
instituţiilor subordonate şi al 
aparatului propriu al 
Consiliului Judeţean Covasna, 
precum şi pentru cofinanţarea 
proiectului „Sistem de 
management integrat al 
deşeurilor în judeţul Covasna” 
finantat din POS Mediu -  Axa 
Prioritară 2 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

451.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-

Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
achiziţia unui utilaj de 
deszăpezire pentru comuna 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului 
de investiţii.  
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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2016 Măraşu, judeţul Brăila. 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 

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

452.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 

Din suma prevăzută se alocă 
4620 mii lei necesară 
obiectivului de investiţii înfiinţare 
sistem distribuţie de gaze 
naturale în Comuna Surdila 
Greci, satele: Surdila Greci, 
Brateşu Vechi, Făurei Sat şi 
Horia, judeţul Brăila 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului 
de investiţii.  
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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principali cu 50% pe 2013 două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

453.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 

Din suma prevăzută se alocă 
1900 mii lei necesară 
obiectivului de investiţii 
construire sediu Primărie, 
judeţul Brăila 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului 
de investiţii.  
 
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor principali de 
credite cu 50% pe anul 2013 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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454.  Anexa 7 

Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 

Judeţul Brăila, Nr. crt. 9 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 400 mii lei pentru 
achiziţionarea unui utilaj de 
deszăpezire pentru comuna 
Galbenu, judeţul Brăila 
 
 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
realizarea proiectului de 
investiţii. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor principali de 
credite cu 50% pe anul 2013. 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

455.  Anexa 7, Echilibrare bugete 
locale, judeţul Braşov, poziţia 8 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 200 mii lei pentru 
obiectivul de investitii „reabilitare 
troite Scheii Brasovului – 
Crucea de la Stim”, jud Brasov 
 
 
 

Troitele din Scheii Brasovului 
reprezinta obiective 
importante in patrimoniul 
istoric, cultural si arhitectural 
al municipiului Brasov. Aceste 
troite se afla intr-o stare 
avansată de degradare si de 
aceea ele trebuie restaurate/ 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Autori: 
Gabriel Andronache deputat 
PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 
 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

456.  Anexa 7, Echilibrare bugete 
locale, judeţul Braşov, poziţia 8 

Se propune suplimentarea cu 
suma 200 mii lei pentru 
obiectivul de investitii „reabilitare 
troite Scheii Brasovului – 
Crucea din Cotun”, jud Brasov 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Gabriel Andronache deputat 
PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Troitele din Scheii Brasovului 
reprezinta obiective 
importante in patrimoniul 
istoric, cultural si arhitectural 
al municipiului Brasov. Aceste 
troite se afla intr-o stare 
avansată de degradare si de 
aceea ele trebuie restaurate. 
 
Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 307 -

 impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

457.  Anexa 7, Echilibrare bugete 
locale, judeţul Braşov, poziţia 8 

Se propune suplimentarea cu 
suma 200 mii lei pentru 
obiectivul de investitii „reabilitare 
troite Scheii Brasovului – 
Crucea de la Şargu”, jud Brasov 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Gabriel Andronache deputat 
PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Troitele din Scheii Brasovului 
reprezinta obiective 
importante in patrimoniul 
istoric, cultural si arhitectural 
al municipiului Brasov. Aceste 
troite se afla intr-o stare 
avansată de degradare si de 
aceea ele trebuie restaurate/ 
 
Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

458.  Anexa 7, Echilibrare bugete 
locale, judeţul Braşov, poziţia 8 

Se propune suplimentarea cu 
suma 200 mii lei pentru 

Troitele din Scheii Brasovului 
reprezinta obiective 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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obiectivul de investitii „reabilitare 
troite Scheii Brasovului – 
Crucea de la Pietrele lui 
Solomon”, jud Brasov 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Gabriel Andronache deputat 
PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

importante in patrimoniul 
istoric, cultural si arhitectural 
al municipiului Brasov. Aceste 
troite se afla intr-o stare 
avansată de degradare si de 
aceea ele trebuie restaurate/ 
 
Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 
 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

459.  Anexa 7, Echilibrare bugete 
locale, judeţul Braşov, poziţia 8 

Se propune suplimentarea cu 
suma 200 mii lei pentru 
obiectivul de investitii „reabilitare 
troite Scheii Brasovului – 
Crucea Dreptatii”, jud Brasov 
 
 
 
 
 
 

Troitele din Scheii Brasovului 
reprezinta obiective 
importante in patrimoniul 
istoric, cultural si arhitectural 
al municipiului Brasov. Aceste 
troite se afla intr-o stare 
avansată de degradare si de 
aceea ele trebuie restaurate/ 
 
Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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Autori: 
Gabriel Andronache deputat 
PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

dispozitia Guvernului. 
 

publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

460.  Anexa 7, Echilibrare bugete 
locale, judeţul Braşov, poziţia 8 

Se propune suplimentarea cu 
suma 200 mii lei pentru 
obiectivul de investitii „reabilitare 
troite Scheii Brasovului – 
Crucea de la Foisor”, jud Brasov 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Gabriel Andronache deputat 
PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Troitele din Scheii Brasovului 
reprezinta obiective 
importante in patrimoniul 
istoric, cultural si arhitectural 
al municipiului Brasov. Aceste 
troite se afla intr-o stare 
avansată de degradare si de 
aceea ele trebuie restaurate/ 
 
Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

461.  Anexa 7, Echilibrare bugete 
locale, judeţul Braşov, poziţia 8 

Se propune suplimentarea cu 
suma 200 mii lei pentru 
obiectivul de investitii „reabilitare 
troite Scheii Brasovului – 
Crucea de la Pietris”, jud Brasov 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Gabriel Andronache deputat 
PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Troitele din Scheii Brasovului 
reprezinta obiective 
importante in patrimoniul 
istoric, cultural si arhitectural 
al municipiului Brasov. Aceste 
troite se afla intr-o stare 
avansată de degradare si de 
aceea ele trebuie restaurate/ 
 
Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

462.  Anexa 7, Echilibrare bugete 
locale, judeţul Braşov, poziţia 8 

Se propune suplimentarea cu 
suma 200 mii lei pentru 
obiectivul de investitii „reabilitare 
troite Scheii Brasovului – 
Crucea din Varişte”, jud Brasov 

Troitele din Scheii Brasovului 
reprezinta obiective 
importante in patrimoniul 
istoric, cultural si arhitectural 
al municipiului Brasov. Aceste 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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Autori: 
Gabriel Andronache deputat 
PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

troite se afla intr-o stare 
avansată de degradare si de 
aceea ele trebuie restaurate/ 
 
Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 
 

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

463.  Anexa 7, Echilibrare bugete 
locale, judeţul Braşov, poziţia 8 

Se propune suplimentarea cu 
suma 200 mii lei pentru 
obiectivul de investitii „reabilitare 
troite Scheii Brasovului – 
Crucea de la Zavici”, jud Brasov 
(deputat Gabriel 
Andronache,PDL 
Senator Nicolae Vlad Popa, 
PDL) 
 
 
 
 
Autori: 

Troitele din Scheii Brasovului 
reprezinta obiective 
importante in patrimoniul 
istoric, cultural si arhitectural 
al municipiului Brasov. Aceste 
troite se afla intr-o stare 
avansată de degradare si de 
aceea ele trebuie restaurate/ 
 
Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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Gabriel Andronache deputat 
PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

464.  Anexa 7, Echilibrare bugete 
locale, judeţul Braşov, poziţia 8 

Se propune suplimentarea cu 
suma 200 mii lei pentru 
obiectivul de investitii „reabilitare 
troite Scheii Brasovului – 
Crucea din zid”, jud Brasov 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Gabriel Andronache deputat 
PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Troitele din Scheii Brasovului 
reprezinta obiective 
importante in patrimoniul 
istoric, cultural si arhitectural 
al municipiului Brasov. Aceste 
troite se afla intr-o stare 
avansată de degradare si de 
aceea ele trebuie restaurate/ 
 
Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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465.  Anexa 7, Echilibrare bugete 

locale, judeţul Braşov, poziţia 8 
Se propune suplimentarea cu 
suma 200 mii lei pentru 
obiectivul de investitii „reabilitare 
troite Scheii Brasovului – 
Crucea de pe Podul Cretului, jud 
Brasov 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Gabriel Andronache deputat 
PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Troitele din Scheii Brasovului 
reprezinta obiective 
importante in patrimoniul 
istoric, cultural si arhitectural 
al municipiului Brasov. Aceste 
troite se afla intr-o stare 
avansată de degradare si de 
aceea ele trebuie restaurate/ 
 
Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

466.  Anexa 7, Echilibrare bugete 
locale, judeţul Braşov, poziţia 8 

Se propune suplimentarea cu 
suma 500 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului 
„restaurarea Casei cu Sfinti” din 
Scheii Brasovului, jud Brasov 
 
 
 

Casa cu sfinti din Scheii 
Brasovului este un important 
monument de arhitectura care 
in prezent se afla intr-o stare 
avansata de degradare. Se 
impune restaurarea urgenta a 
acestuia pentru a preveni 
disparitia elementelor care ii 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Autori: 
Gabriel Andronache deputat 
PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

confera autenticitate si valoare 
patrimoniala nationala. 
 
Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 
 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

467.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria oraşului Slatina, jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

468.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria oraşului Caracal, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

469.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria oraşului Balş, jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

470.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria oraşului Corabia, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

471.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria oraşului Drăgăneşti Olt 
, jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

472.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria oraşului Piatra -Olt, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

473.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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primăria oraşului Potcoava, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

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

474.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 300 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria oraşului Scorniceşti, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

475.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Băbiciu, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 321 -

 
476.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Baldovineşti, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

477.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Bălţeni, jud. 
Olt 
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

478.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Bărăşti, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

479.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Barza, jud. Olt 
 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

480.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Bobicesti, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

481.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Brancoveni, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

482.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Brastavatu, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

483.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Brebeni, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

484.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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primăria localităţii Calui, jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

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

485.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Bucinisu, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

486.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Carlogani, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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487.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Cezieni, jud. 
Olt 
 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

488.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Cilieni, jud. Olt 
 
Autori: 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

489.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Colonesti, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

490.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Corbu, jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

491.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Coteana, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

492.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Crampoia, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 333 -

 
 

publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

493.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Cungrea, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

494.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Curtisoara, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

495.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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primăria localităţii Daneasa, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

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

496.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Deveselu, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

497.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Dobretu, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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498.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Dobroteas, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

499.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Dobrosloveni, 
jud. Olt 
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 338 -

Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

500.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Dobrun, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

501.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Drăghiceni, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

502.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Făgeţelu, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

503.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Fălcoiu, jud. 
Olt 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

504.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Farcasele, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

505.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Ganeasa, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

506.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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primăria localităţii Garcov, jud. 
Olt 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

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

507.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Gavanesti, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

508.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Ghimpeteni, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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509.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Giuvarasti, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

510.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Gostavatu, 
jud. Olt 
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

511.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Gradinari, jud. 
Olt 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

512.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Gradinile, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

513.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Grojdibodu, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

514.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Gura Padinii, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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 publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

515.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Ianca, jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

516.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Iancu Jianu, 
jud. Olt 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

517.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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primăria localităţii Icoana, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

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

518.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugaă pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2012 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Izbiceni, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

519.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Ipotesti, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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520.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Izvoarele, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

521.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Leleasca, jud. 
Olt 
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Taxa pe valoarea adaugată potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

522.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Maruntei, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

523.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Mihaesti, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

524.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Milcov, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

525.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Morunglav, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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 publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

526.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Movileni, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

527.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Nicolae 
Titulescu, jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

528.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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primăria localităţii Obarsia, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

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

529.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Oboga, jud. 
Olt 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

530.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Oporelu, jud. 
Olt 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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531.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Optasi-
Măgura, jud. Olt 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

532.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Orlea, jud. Olt 
 
Autori: 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

533.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Osica De Jos, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

534.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Osica De Sus, 
jud. Olt 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

535.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Parscoveni, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

536.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Perieti, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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 publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

537.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Plesoiu, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

538.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Poboru, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

539.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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primăria localităţii  Priseaca, jud. 
Olt 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

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

540.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Radomiresti, 
jud. Olt 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

541.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Redea, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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542.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Rotunda, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

543.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Rusanesti, 
jud. Olt 
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

544.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Sâmburesti, 
jud. Olt 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

545.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Sârbii - 
Măgura, jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

546.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Scărişoara, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

547.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Schitu, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

548.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Serbanesti, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

549.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Seaca, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

550.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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primăria localităţii Slatioara, jud. 
Olt 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

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

551.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Spineni, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

552.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Sprancenata, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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553.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Stefan Cel 
Mare, jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

554.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Stoienesti, 
jud. Olt 
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Taxa pe valoarea adaugată potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

555.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Stoicanesti, 
jud. Olt 
 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

556.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Strejesti, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

557.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Studina, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

558.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Şopârliţa, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

559.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Tatulesti, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

560.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Teslui, jud. Olt
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

561.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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primăria localităţii Tia Mare, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

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

562.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Topana, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

563.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Traian, jud. 
Olt 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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564.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Tufeni, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

565.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Urzica, jud. 
Olt 
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

566.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Vadastra, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

567.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Vadastrita, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

568.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Vâlcele, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

569.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Valea Mare, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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 publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

570.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Văleni, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

571.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Verguleasa, 
jud. Olt 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

572.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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primăria localităţii Visina, jud. Olt 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

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

573.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Visina Noua, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

574.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Vitomiresti, 
jud. Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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575.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Vladila, jud. 
Olt 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

576.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Voineasa, jud. 
Olt 
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

577.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Vulpeni, jud. 
Olt 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

 
Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

578.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Vultureşti, jud. 
Olt 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

579.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 

Se suplimentează suma alocată 
judetului Olt cu suma de 9500 

Fondurile sunt destinate 
pentru: 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

- echilibrarea bugetelor locale 
pentru cheltuieli curente şi de 
capital necesare primăriilor de 
pe raza judeţului Olt, 9.500 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

580.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

Se propune alocarea a 100 mii 
lei din suma alocată judeţului 
Olt, poziţia 30 pe fişa de 
investiţii, pentru cheltuieli 
curente de capital pentru 
primăria localităţii Verguleasa, 
jud. Olt 
 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară cheltuieli 
curente de capital pentru 
asigurarea funcţionării 
instituţiilor în responsabilitatea 
primăriei localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare 
Taxa pe valoarea adaugată 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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din Camera Deputaţilor şi Senat  
 

publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

581.  Anexa 7-  SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Poziţia 34, Judeţul Sibiu – Se 
propune suplimentarea 
fondurilor alocate Judeţului 
Sibiu, Poziţia 34 cu suma de 
10.400 mii lei. 
 
 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Această suplimentare este 
necesară pentru susţinerea 
cofinanţării proiectelor de 
dezvoltare locală ale unităţilor 
administrative teritoriale din 
Judeţul Sibiu. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor principali de 
credite cu 50% pentru anul 
2013. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

582.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 
Nr. crt. 39, Judeţul Vaslui 
Suma 56.188 mii lei 
 

Propunere: 
Anexa nr. 7 
 
 
 
Nr. crt. 39, Judeţul Vaslui 
Suma 94.232 mii lei. 
 
Autori: 
Deputat PSD CRISTEA 
VICTOR  
Deputat PSD SOLOMON 
ADRIAN 
Deputat PSD BIRCHALL ANA 
Deputat PSD DIMA TOADER 
Deputat PSD STATIVĂ IRINEL 
IOAN 
Senator PSD CREŢU 
GABRIELA 
Senator PSD SILISTRU DOINA 
Grup parlamentar PSD  

Suma alocată este 
insuficientă, din aceasta 
neputând fi asigurate fonduri 
pentru programe şi/sau 
programe destinate 
dezvoltării, modernizării 
serviciilor publice pentru 
comunităţile locale, ci doar 
cheltuieli de funcţionare a 
autorităţilor publice locale.  
Sursa de finanţare - din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 

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

583.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013. 

Prevederea în Buget a sumei de 
6.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiției noi privind 
reabilitarea clădire la obiectivul:  
„Reabilitare Școala Generală cu 
clasele I-VIII, nr.2” în orașul 
Mărăsești, Jud. Vrancea. 
 

Susținerea  financiară din 
partea bugetului de stat este 
necesară datorită 
imposibilității autorităților 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiții 
necesară comunității locale. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 
 
Inițiatori: 
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 

 potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 

584.  Anexa 7. SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014 
– 2016 

Suplimentarea poziţiei 39 din 
anexa nr. 7 cu suma de 12 832 
mii lei, astfel Vaslui – 69 020 mii 
lei 
 
Sursă de finanţare – Bugetul de 
Stat. 
 
(deputat Adrian Solomon PSD, 
deputat Ana Birchall PSD,  
deputat Victor Cristea PSD, 
senator Gabriela Creţu PSD, 
senator Doina Silistru PSD, 
deputat Irinel Stativă PSD, 
deputat Toader Dima PSD) 
 
 

Pentru corelarea cu sumele 
alocate judeţului Vaslui la 
acest capitol bugetar pe anul 
2012. 

Judeţul Vaslui se confruntă 
cu lipsa veniturilor proprii în 
toate UAT-urile din cauza 
nivelului scăzut al dezvoltării 
economice. Fără o 
suplimentare a resurselor din 
cotele defalcate din TVA 
comunele şi oraşele din 
judeţul Vaslui vor fi în 
imposibilitatea desfăşurării 
activităţii în ultimele trei luni 
ale anului 2013. Mai mult 
decât atât, programele 
europene aflate în derulare nu 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
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vor mai putea fi cofinanţate de 
către Consiliul Judeţean sau 
Consiliile Locale. 

 

locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 

585.  Anexa 7 
SUME   
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
pe anul 2013  

Jud. Bacău, nr. crt. 4 
 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1742,16 mii RON  
pentru amenajare incintă Piaţa 
agroalimentară municipală 
Moineşti, jud. Bacău  
Comisia pentru buget, finanţe şi  
banci 
 
Sursa de finanţare: Legea 
Bugetului de stat pe anul 2013 – 
Anexa 7, nr. crt. 4 
 
Autor:  
deputat PNL Ionel Palar 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

586.  Anexa 7 
SUME   
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

Jud. Bacău, nr. crt. 4 
 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii RON pentru 
finalizarea construirii unei Hale 

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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pe anul 2013 Agroalimentare în localitatea 
Moineşti, jud. Bacău.  

Comisia pentru buget, finanţe şi  
banci 
 
Sursa de finanţare: Legea 
Bugetului de stat pe anul 2013 – 
Anexa 7, nr. crt. 4 
 
Autor:  
deputat PNL Ionel Palar 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

 
 
 
 
 
 

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

587.  Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 (anexa nr 7 /Proiectul Legii 
Bugetului de stat pentru anul 
2013) 

Se propune suplimentarea 
sumei alocate judeţului 
Teleorman prin anexa nr. 7 cu 
suma de 2299 mii lei destinată 
construirii gradiniţei cu 5 săli de 
grupă din comuna Lunca, sat 
Prundu, judeţul Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 1)Sume 
alocate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale. 
2) Prin transferuri de la 
Ministerul Educaţiei Naţionale a 
unor sume defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat 

Motivare: Prin HG 1454 din 
28/11/2007 pentru aprobarea 
acordului cadru de împrumut 
dintre Romania Şi Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei semnat la 12 iulie 
2007 la BucureŞti Şi la 26 iulie 
2007 la Paris, pentru 
finanțarea proiectului 
„Reforma educației timpurii” in 
România la nivelul Min 
Educației Naționale, județul 
Teleorman a înaintat Şi au fost 
acceptate 6 proiecte printre 
care se regăseŞte Şi 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
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pentru finanţarea proiectului pe 
bază de contract de finanţare 
aşa cum prevede art.34 alin.2 
din Legea nr 273/2006 privind 
finanţele pubice locale cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 
Autor:  Elena Cătălina 
Ştefanescu -PSD 

construirea unei gradinițe cu 5 
grupe în satul Prundu, 
Comuna Lunca. La niveul țării 
pentru toate obiectivele 
aprobate au fost întocmite Şi 
achitate proiectele tehnice dar 
la această dată proiectul mai 
sus menționat nu este cuprins 
în programul de investiții pe 
anul 2013 deorece Ministerul 
Educației Naționale  alocă pe 
acest an ca Şi contribuție a 
părții române la finanțarea 
proiectului doar 9 milioane lei 
ceea ce permite realizarea 
doar a cel mult 9 dintre 
obiectivele cuprinse inițial in 
proiect la nivel național. Având 
în vedere că   proiectul tehnic 
a fost deja realizat,  în acest 
moment exista 94 de copii 
care merg la grădiniță într-un 
spațiu strâmt, nedotat Şi 
insuficient pentru realizarea 
activităților, pus la dispoziție 
de Şcoală,  în comuna Prundu 
populația este în continuă 
creŞtere existănd 400 de copii 
la Şcoală este evidentă nevoia 
găsirii altor surse de finanțare, 
motiv pentru care am inițiat 
urmatorul amendament pe 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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care vi-l supun atenției spre 
analiză, dezbatere Şi 
aprobare.   

588.  Anexa 7 
 
SUME  defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Poziţia 1, Jud. Alba 

Poziţia 1, Jud. Alba 
Se propune alocarea sumei de 
1838, 89 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare şi amenajare a 
sediului Primăriei Oraşului  
Zlatna, jud. Alba. 
 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic 
 
Sursa de finanţare: 
Legea Bugetului de stat pe anul 
2013, Anexa 7, Pozitia 1, Jud. 
Alba 
 
 
Autor: Deputat PNL, Dan 
Coriolan Simedru  
 

Primăria orasului Zlatna, în 
calitate de beneficiar, a 
demarat lucrări de restaurare, 
amenajare şi schimbare a 
destinaţiei unei clădiri 
nefuncţionale (fostă şcoală) în 
primărie. Necesitatea 
investiţiei derivă, pe de o parte 
din repunerea în valoare a 
unei clădiri centrale, veche de 
140 de ani, aflată într-o stare 
avansată de degradare, iar pe 
de altă parte din asigurarea 
unui spaţiu decent pentru 
funcţionarea unei primării.  
Lucrările au fost începute în 
data de 16 iulie 2012, 
valoarea totală a lucrărilor fiind 
de 2.377.016, 10 lei. Până la 
data de 31.12.2012 au fost 
executate lucrări în valoare de 
538.123,61 lei, restul de 
executat fiind în valoare de 
1.838.892,49 lei. 
Pentru ca obiectivul de 
investitii sus- menționat să 
devină funcțional, sunt 
necesare lucrări ample de 
refacere a interioarelor Şi a 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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exteriorului, precum Şi o 
întreagă categorie de lucrări 
de amenajare Şi dotare.  
 
 

589.  Legea bugetului de stat pe 
2013Anexa nr. 7 – Sumele 
defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune suplimentarea 
sumelor defalcate din TVA 
pentru județul  Olt ( poziția nr. 
30) cu suma de 8.000 mii de lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Deputat PSD Daniel Ionut 
Barbulescu 
 
 

Conform anexei nr.7 
din Proiectul Legii Bugetului 
de Stat pe anul 2013 judeţului 
Olt i-au fost repartizate sume 
defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale în 
sumă de 52.002 mii lei, sumă 
insuficientă bugetului propriu 
al judetului si  unităţilor 
administrativ-teritoriale,atat  
pentru acoperirea cheltuielilor 
de funcţionare,cat si pentru 
achitarea arieratelor, pentru 
sustinerea programelor de 
dezvoltare locala si pentru 
sustinerea proiectelor de 
infrastructura care necesita 
cofinantare locala, astfel 
solicităm suplimentarea 
acestora cu suma de 8.000 mii 
lei. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

590.  Anexa 7 
 
SUME  defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Poziţia 1, Jud. Alba 
Se propune alocarea sumei de 
1838, 89 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare şi amenajare a 

Primăria orasului Zlatna, în 
calitate de beneficiar, a 
demarat lucrări de restaurare, 
amenajare şi schimbare a 
destinaţiei unei clădiri 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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anul 2013 
Poziţia 1, Jud. Alba 

sediului Primăriei Oraşului  
Zlatna, jud. Alba. 
 
COMISIA pentru buget, finanțe 
Şi bănci 
 
Legea Bugetului de stat pe anul 
2013, Anexa 7, Pozitia 1, Jud. 
Alba 
 
 
 
Autor: Deputat PNL, Dan 
Coriolan Simedru  
 

nefuncţionale (fostă şcoală) în 
primărie. Necesitatea 
investiţiei derivă, pe de o parte 
din repunerea în valoare a 
unei clădiri centrale, veche de 
140 de ani, aflată într-o stare 
avansată de degradare, iar pe 
de altă parte din asigurarea 
unui spaţiu decent pentru 
funcţionarea unei primării.  
Lucrările au fost începute în 
data de 16 iulie 2012, 
valoarea totală a lucrărilor fiind 
de 2.377.016, 10 lei. Până la 
data de 31.12.2012 au fost 
executate lucrări în valoare de 
538.123,61 lei, restul de 
executat fiind în valoare de 
1.838.892,49 lei. 
Pentru ca obiectivul de 
investitii sus- menționat să 
devină funcțional, sunt 
necesare lucrări ample de 
refacere a interioarelor Şi a 
exteriorului, precum Şi o 
întreagă categorie de lucrări 
de amenajare Şi dotare.  
 
Sursa de finanţare: 
 

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

591.  Anexa 7 
 
SUME  defalcate din taxa pe 

Poziţia 1, Jud. Alba 
 
Se propune alocarea sumei de 

Pe parcursul anului 2012  
investițiile în Spitalul 
OrăŞenesc Cugir s-au realizat 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
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valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Poziţia 1, Jud. Alba 

1000 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare Şi dotare a Secției de 
Chirurgie din cadrul Spitalului  
OrăŞenesc Cugir, jud. Alba. 
 
COMISIA pentru buget, finanțe 
Şi bănci 
 
Sursa de finanţare: 
Legea Bugetului de stat pe anul 
2013, Anexa 7, Pozitia 1, Jud. 
Alba 
 
 
Autor: Deputat PNL, Dan 
Coriolan Simedru  
 

din fonduri de la bugetul local 
Lucrările de intervenție de 
care are nevoie Secția de 
Chirurgie din cadrul acestui 
spital sunt complexe Şi 
necesită un aport financiar 
greu de susținut strict din 
fondurile de la bugetul local. 
 
 

prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

592.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2012, poziția 32  
Legea Bugetului de Stat pe anul 
2013 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat județului Satu 
Mare, prevăzut în Anexa nr. 7, 
poziția 32 cu suma de 300 mii 
lei pentru reabilitare Grup Şcolar 
Ardud, jud Satu Mare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
 
Autori:  
Deputat PDL Adreea Maria Paul   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că suma este 
necesară pentru oferirea unor 
condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
  
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaților Şi Senat
 

ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

593.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2012, poziția 32  
Legea Bugetului de Stat pe anul 
2013 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat județului Satu 
Mare, prevăzut în Anexa nr. 7, 
poziția 32 cu suma de 300 mii 
lei pentru reabilitare Şcoala 
Generala Mădăras, jud Satu 
Mare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
 
Autori:  
Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaților Şi Senat
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că suma este 
necesară pentru oferirea unor 
condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
  
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 408 -

594.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2012, poziția 32  
Legea Bugetului de Stat pe anul 
2013 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat județului Satu 
Mare, prevăzut în Anexa nr. 7, 
poziția 32 cu suma de 300 mii 
lei pentru reabilitare Şcoala cu 
cls.1-8 Căuaş, jud Satu Mare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaților Şi Senat
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că suma este 
necesară pentru oferirea unor 
condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
  
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

595.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2012, poziția 32  
Legea Bugetului de Stat pe anul 
2013 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat județului Satu 
Mare, prevăzut în Anexa nr. 7, 
poziția 32 cu suma de 200 mii 
lei pentru modernizare Şcoala 
Generală com Santău, jud Satu 
Mare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că suma este 
necesară pentru oferirea unor 
condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
  
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
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Autori:  
Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaților Şi Senat
 

nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

596.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2012, poziția 32  
Legea Bugetului de Stat pe anul 
2013 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat județului Satu 
Mare, prevăzut în Anexa nr. 7, 
poziția 32 cu suma de 300 mii 
lei pentru reabilitarea Şcolii cu 
cls. 1-8 com. Terebeşti, jud Satu 
Mare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaților Şi Senat
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că suma este 
necesară pentru oferirea unor 
condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
  
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

597.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2012, poziția 32  
Legea Bugetului de Stat pe anul 
2013 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat județului Satu 
Mare, prevăzut în Anexa nr. 7, 
poziția 32 cu suma de 500 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 
execuţie a Şcolii Generale din 
loc. Poiana Codrului, com 
Crucisor, jud Satu Mare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaților Şi Senat
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că suma este 
necesară pentru oferirea unor 
condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
  
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

598.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2012, poziția 32  
Legea Bugetului de Stat pe anul 
2013 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat județului Satu 
Mare, prevăzut în Anexa nr. 7, 
poziția 32 cu suma de 100 mii 
lei pentru reabilitare Şcoala 
Târşolţ, jud Satu Mare. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că suma este 
necesară pentru oferirea unor 
condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
  

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaților Şi Senat
 

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

599.  Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2012, poziția 32  
Legea Bugetului de Stat pe anul 
2013 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat județului Satu 
Mare, prevăzut în Anexa nr. 7, 
poziția 32 cu suma de 100 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare Şcoala cu cls.1-8 
Vama, jud Satu Mare. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PDL Adreea Maria Paul   
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaților Şi Senat
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că suma este 
necesară pentru oferirea unor 
condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
  

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

600.  Anexa 7 Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 
Proiectul de buget pe anul 2013 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului 
Echilibrarea bugetului Primariei 
pentru 
acoperirea sumelor restante 
plata 
salariilor facturile de intretinere 
si 
utilitati, etc., Comuna Horia, 
Judet: 
Tulcea 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Aceasta suma este 
necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de 
invstitii mentionat 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

601.  Anexa 7 Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 
500 mii lei pentru finantarea 
obiectivului 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
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2016 
Proiectul de buget pe anul 2013 
 

Amenajare parcare masini in 
centrul 
comunei Turcoaia, Jud Tulcea 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

civilizaţie în acest spaţiu 
 

stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

602.  Anexa 7 Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 
Proiectul de buget pe anul 2013 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 
100 mii lei pentru finantarea 
obiectivului 
Intocmire PUG comuna 
Turcoaia, Jud 
Tulcea 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

603.  Anexa 7 Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 
Proiectul de buget pe anul 2013 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 
300 mii lei pentru finantarea 
obiectivului 
Amenajare trotuare strada 
principala in 
com Turcoaia comuna Turcoaia, 
Jud 
Tulcea 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

604.  Anexa 7 Sume defalcate din taxa Din suma prevăzută, se alocă Sumele sunt necesare Se propune respingerea, 
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pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 
Proiectul de buget pe anul 2013 
 

suma de 
360 mii lei pentru finantarea 
obiectivului 
Amenajare canal colector ape 
pluviale 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 

pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

605.  Anexa 7 Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 
Proiectul de buget pe anul 2013 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
580 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului 
„cheltuiueli de personal”, 
comuna 
Smirdan, Jud. Tulcea 
 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

606.  Anexa 7 Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 
Proiectul de buget pe anul 2013 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
870 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului 
„cheltuieli curente si de capital”, 
comuna 
Smirdan, Jud. Tulcea 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

finanţarea obiectivului 
„cheltuieli curente si de 
capital”, comuna 
Smirdan, Jud. Tulcea 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
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proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

607.  Anexa 7 Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 şi estimări pe anii 2014-
2016 
Proiectul de buget pe anul 2013 
 

Din suma prevăzută, se alocă 
suma de 
224 mii lei pentru finantarea 
obiectivului 
EXTINDERE SEDIU PRIMARIE 
comuna Turcoaia, Jud Tulcea 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

608.  Proiectul de buget pe anul 2013, 
Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului 
SF construire Sediu Primarie, 
Comuna 
Baia Judet: Tulcea 
 

Aceasta suma este 
necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de 
invstitii mentionat 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

609.  Proiectul de buget pe anul 2013, 
Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului 
Construire Piata Civica, 
Comuna 
Casimcea, Judet: Tulcea 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 
 

Aceasta suma este 
necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de 
invstitii mentionat 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
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locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

610.  Proiectul de buget pe anul 2013, 
Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
4075,032 mii lei pentru 
finanţarea 
obiectivului Restaurare si 
modernizare 
Bloc A8, Comuna Chilia Veche, 
Judet: Tulcea 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Aceasta suma este 
necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de 
invstitii mentionat 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

611.  Proiectul de buget pe anul 2013, 
Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2000 mii lei pentru 
finanţarea 
obiectivului Achizitie Bloc 
Locuinte si amenajare pentru 

Aceasta suma este 
necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de 
invstitii mentionat 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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locuinte sociale, 
Comuna Turcoaia, Judet: 
Tulcea 
 
Sursa de finantare: taxa pe 
valoare adaugata 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
 
 

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

612.  Anexa 7 – Echilibrare bugete 
locale 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru lucrari 
reabilitare sediul vechi al 
primariei în oraşul Tandarei 
judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Acest spatiu poate fi folosit de 
diverse insitutii si servicii. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
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- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

613.  Anexa 7 – Echilibrare bugete 
locale 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei împrejmuire sediul 
consiliului local, comuna Balaciu 
judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

614.  Anexa 7 – Echilibrare bugete 
locale 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Statie 

Pentru dezvoltarea orasului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
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fotovoltaica de putere instalata, 
municipiul Urziceni judeţul 
Ialomita. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 - destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

615.  Anexa nr. 7 – Pozitia 23 Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru piaţa 
agroalimentară încomuna 
Grindu judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv necesar in comuna. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

616.   
  Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe  
valoare adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe  
anul 2013 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de  
1200 mii lei pentru complex 
cabinete  
medicale (pentru medici de 
familie),  
com. Prundu Bârgăului, jud. 
BistriţaNăsăud 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 

Obiectiv nou, esenţial  
pentru comunitatea locală 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
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ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

defalcate 

617.   
  Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe  
valoare adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe  
anul 2013 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de  
300 mii lei pentru extindere 
sediu  
Primărie (oficiu, grup sanitar), 
com.  
Silivaşu de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Obiectiv esenţial pentru  
comunitatea locală 
Proiect realizat în 2009,  
rămas fără finanţare 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

618.   
  Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe  
valoare adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe  
anul 2013 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de  
650 mii lei pentru construire 
clădire  
dispensar medical  şi cabinet  
stomatologic, com. Silivaşu de 
Câmpie,  

Obiectiv esenţial pentru  
comunitatea locală 
Proiect realizat în 2009,  
rămas fără finanţare 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

619.   
  Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe  
valoare adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe  
anul 2013 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de  
100 mii lei pentru infrastructura 
agricolă,  
com. Silivaşu de Câmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Obiectiv nou, esenţial  
pentru comunitatea locală 
Cofinanţare fonduri  
Europene 
 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
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locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

620.   
  Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe  
valoare adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe  
anul 2013 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de  
150 mii lei pentru reparaţii 
Dispensar  
Uman, sat Urmeniş, com. 
Urmeniş, jud.  
Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Obiectiv în continuare,  
esenţial pentru comunitatea  
locală 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

621.   
  Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe  
valoare adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe  

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de  
200 mii lei pentru achiziţie 
maşină P.S.I,  

Obiectiv nou, esenţial  
pentru comunitatea locală 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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anul 2013 
 

com. Miceştii de Câmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

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

622.   
  Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe  
valoare adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe  
anul 2013 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
construcţia unei clădiri  
pentru maşină P.S.I. + garaj +  
apartament, com. Miceştii de 
Câmpie,  
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 

Obiectiv nou, esenţial pentru 
comunitatea locală 
 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
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Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

623.   
  Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe  
valoare adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe  
anul 2013 
 

 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de  
500 mii lei pentru introducere 
gaz metan  
în satele Visuia  şi Fântâniţa, 
com.  
Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Obiectiv nou   
 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

624.   
  Anexa 7  

 
Din suma prevăzută se alocă 

Obiectiv în continuare,  
esenţial pentru comunitatea  

Se propune respingerea, 
întrucât: 
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Sume defalcate din taxa pe  
valoare adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe  
anul 2013 
 

suma de  
272 mii lei pentru modernizare  
subunitate I.S.U, com. Prundu  
Bârgăului, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

locală 
 
 
 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

625.  Anexa 7 – Legea bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale – 
poziţia 6  Bistriţa-Năsăud 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1200 mii lei pentru 
complex cabinete medicale 
(pentru medici de familie), com. 
Prundu Bârgăului, jud. Bistriţa-
Năsăud. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Obiectiv nou, esenţial pentru 
comunitatea locală 
 
 
 
 
 

 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
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Autori:  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

626.  Anexa 7 – Legea bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale – 
poziţia 6  Bistriţa-Năsăud 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
extindere sediu Primărie (oficiu, 
grup sanitar), com. Silivaşu de 
Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv esenţial pentru 
comunitatea locală. Proiect 
realizat în 2009, rămas fără 
finanţare 
 
 

 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
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defalcate 
627.  Anexa 7 – Legea bugetului de stat  

Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale – 
poziţia 6  Bistriţa-Năsăud 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 650 mii lei pentru 
construire clădire dispensar 
medical  şi cabinet stomatologic, 
com. Silivaşu de Câmpie,  
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv esenţial pentru 
comunitatea locală. Proiect 
realizat în 2009, rămas fără 
finanţare 
 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

628.  Anexa 7 – Legea bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale – 
poziţia 6  Bistriţa-Năsăud 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
infrastructura agricolă, com. 
Silivaşu de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 

Obiectiv nou, esenţial pentru 
comunitatea locală. 
Cofinanţare fonduri europene 
 
 

 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

629.  Anexa 7 – Legea bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale – 
poziţia 6  Bistriţa-Năsăud 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
reparaţii Dispensar Uman, sat 
Urmeniş, com. Urmeniş, jud.  
Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv în continuare, 
esenţial pentru comunitatea 
locală 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
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din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

630.  Anexa 7 – Legea bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale – 
poziţia 6  Bistriţa-Năsăud 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 200 mii lei pentru 
achiziţie maşină P.S.I, com. 
Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou, esenţial pentru 
comunitatea locală 
 
 
 

 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

631.  Anexa 7 – Legea bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale – 
poziţia 6  Bistriţa-Năsăud 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei pentru 
construcţia unei clădiri, pentru 
maşină P.S.I. + garaj +  
apartament, com. Miceştii de 
Câmpie,  

Obiectiv nou, esenţial pentru 
comunitatea locală 
 
  

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
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jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

632.  Anexa 7 – Legea bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale – 
poziţia 6  Bistriţa-Năsăud 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
introducere gaz metan în satele 
Visuia  şi Fântâniţa, com. 
Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 

Obiectiv nou   
 
 
 
 

 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
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Senator Daniel Cristian Florian  
PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

633.  Anexa 7 – Legea bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale – 
poziţia 6  Bistriţa-Năsăud 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 272 mii lei pentru 
modernizare subunitate I.S.U, 
com. Prundu Bârgăului, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv în continuare, 
esenţial pentru comunitatea 
locală 
 
 
 
  

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

634.  Anexa 7 – Legea bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
extindere sediu Primărie (oficiu, 

Obiectiv esenţial pentru 
comunitatea locală. Proiect 
realizat în 2009, rămas fără 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
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echilibrarea bugetelor locale – 
poziţia 6  Bistriţa-Năsăud 

grup sanitar), com. Silivaşu de 
Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori:  
Deputat Ioan Oltean          
PDL 
Senator Daniel Cristian Florian  
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţare 
 
 
 
 

prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

635.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune suplimentarea 
bugetului Consiliului Județean 
Botoşani cu suma de 125.000 
mii lei  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori:  
Deputat Forţa Civică Cristian 
Constantin ROMAN 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Pentru finanţarea cheltuielilor 
de echilibrare bugetelor locale.
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
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din Camera Deputaţilor şi Senat ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

636.   
Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
4100 mii lei pentru asfaltarea 
drumului 
comunal DC8 din comuna 
Chiscani, 
judeţul Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Starea precară a drumului 
menţionat impune 
realizarea unei astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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637.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
1200 mii lei pentru asfaltarea 
drumului 
comunal DC23 din comuna 
Berteştii de 
Jos, judeţul Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Starea precară a drumului 
menţionat impune 
realizarea unei astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

638.   
Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

 
Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
1000 mii lei pentru asfaltarea 
drumului 
comunal DC38 din comuna 
Mircea 
Vodă, judeţul Brăila. 
 

Starea precară a drumului 
menţionat impune 
realizarea unei astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013 
 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

639.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
 

 
Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
720 mii lei pentru reabilitare 
drumului 
comunal DC9 în comuna 
Tichileşti, 
judeţul Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013 
 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Această sumă este 
necesară pentru realizarea 
proiectului de investiţii. 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

640.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

 
Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
43 mii lei pentru achiziţia unui 
utilaj de 
dezăpezire pentru comuna 
Tichileşti, 
judeţul Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Această sumă este 
necesară pentru realizarea 
proiectului de investiţii. 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

641.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

 
Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
400 mii lei pentru construirea 
unor 
şanţuri dalate în comuna 

Această sumă este 
necesară pentru realizarea 
proiectului de investiţii. 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
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Galbenu, 
judeţul Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

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

642.   
Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
250 mii lei pentru construirea 
unui dispensar în satul Maraloiu, 
comuna 
Gradiştea, judeţul Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013 
 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 

Această sumă este 
necesară pentru realizarea 
proiectului de investiţii. 
 
. 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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şi Senat impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

643.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

 
Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
300 mii lei pentru amenajarea 
unui 
centru civic în comuna 
Gradiştea, 
judeţul Brăila. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013. 
 
 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Această sumă este 
necesară pentru realizarea 
proiectului de investiţii. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

644.   
 
Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 

 
Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 

Această sumă este 
necesară pentru realizarea 
proiectului de investiţii. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
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valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

1400 mii lei pentru construirea 
unui 
sediu nou al primăriei din 
comuna 
Siliştea, judeţul Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 
principali cu 50% pe 2013 
 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

 stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

645.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

 
Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 
2400 mii lei pentru dezvoltarea 
reţelei 
de gaze naturale din satul Lacu 
Sărat, 
comuna Chiscani, judeţul Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii ale 
ordonatorilor de credite 

Această sumă este 
necesară pentru realizarea 
proiectului de investiţii. 
. 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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principali cu 50% pe 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

646.  Anexa 7 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
Poziţia 10 – judeţul Buzău 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 800 mii lei pentru 
extinderea şi reabilitarea 
sediului primăriei comunei 
Scutelnici, judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea actuală a sediului 
primăriei nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţii 
administraţiei publice locale. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

647.  Anexa 7 - Sume defalcate din Din suma prevăzută se alocă Starea actuală a sediului Se propune respingerea, 
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taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
 

suma de 400 mii lei pentru 
renovarea clădirii în care îşi 
desfăşoară activitatea primăria 
comunei Bălăceanu, judeţul 
Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

primăriei nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţii 
administraţiei publice locale. 
 
 

întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

648.  Anexa 7 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 880 mii lei pentru 
reabilitarea sediilor în care îşi 
desfăşoară activitatea Primăria 
şi Consiliul local Nehoiu, judeţul 
Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 

Starea actuală a sediului 
primăriei nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţii 
administraţiei publice locale. 
 
. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

649.  Anexa 7 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
extinderea şi modernizarea 
dispensarului uman din comuna 
Florica, judeţul Buzău. 
 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Numărul mare de pacienţi 
înscrişi la cabinetul medical 
face aproape imposibilă 
desfăşurarea în bune condiţii 
a activiţii dispensarului uman. 
 
Starea actuală a sediului 
primăriei nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţii 
administraţiei publice locale. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
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proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

650.  Anexa 7 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
construcţie dispensar în comuna 
Topliceni, judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare: taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv esenţial pentru 
comunitatea locală. 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

651.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale, pe anul 
2012 şi estimări pe anii 2014-
2016. 

Poziţia 16, Jud. Dâmboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 837 mii lei pentru 
reabilitare sediu administratie 
publica locala comuna 
Bărbuleţu, jud. Dâmboviţa 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

652.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale, pe anul 
2012 şi estimări pe anii 2014-
2016. 

Poziţia 16, Jud. Dâmboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 750 mii lei pentru 
echilibrarea bugetului local al 
comunei Bărbuleţu, jud. 
Dâmboviţa 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
echilibrarea bugetului local al 
comunei Bărbuleţu, judeţul 
Dâmboviţa. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
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locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

653.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale, pe anul 
2012 şi estimări pe anii 2014-
2016. 

Poziţia 16, Jud. Dâmboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 738 mii lei pentru 
echilibrarea bugetului local al 
comunei Bezdead, jud. 
Dâmboviţa 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
echilibrarea bugetului local al 
comunei Bărbuleţu, judeţul 
Dâmbovita. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

654.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale, pe anul 
2012 şi estimări pe anii 2014-

Poziţia 16, Jud. Dâmboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1255 mii lei pentru 
echilibrarea bugetului local al 
comunei Iedera, jud. Dâmboviţa 

Suma este necesară pentru 
echilibrarea bugetului local al 
comunei Iedera, judeţul 
Dâmboviţa constând în facturi 
restante pe anul 2012, 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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2016. Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

cheltuieli cu bunuri şi servicii, 
cheltuieli cu personal. 

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

655.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale, pe anul 
2012 şi estimări pe anii 2014-
2016. 

Poziţia 16, Jud. Dâmboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 200 mii lei pentru 
echilibrarea bugetului local al 
comunei Râu Alb, jud. 
Dâmboviţa 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
echilibrarea bugetului local al 
comunei Râu Alb, judeţul 
Dâmbovita. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
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- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

656.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale, pe anul 
2012 şi estimări pe anii 2014-
2016. 

Poziţia 16, Jud. Dâmboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1000 mii lei pentru 
echilibrarea bugetului local al 
comunei Runcu, jud. Dâmboviţa 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
echilibrarea bugetului local al 
comunei Runcu, judeţul 
Dâmbovita. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

657.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 

Poziţia 16, Jud. Dâmboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 

Suma este necesară pentru 
echilibrarea bugetului local al 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
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valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale, pe anul 
2012 şi estimări pe anii 2014-
2016. 

suma de 439 mii lei pentru 
echilibrarea bugetului local al 
comunei Vârfuri, jud. Dâmboviţa 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

comunei Vârfuri, judeţul 
Dâmbovita. 
 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

658.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale, pe anul 
2012 şi estimări pe anii 2014-
2016. 

Poziţia 16, Jud. Dâmboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 530 mii lei pentru 
reabilitare sediu administratie 
publica locala comuna Glodeni, 
jud. Dâmboviţa 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

659.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale, pe anul 
2012 şi estimări pe anii 2014-
2016. 

Poziţia 16, Jud. Dâmboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 50 mii lei pentru 
extindere sediu administratie 
publica locală în vederea creării 
unei încăperi în scop de arhivă 
în comuna Ocniţa, jud. 
Dâmboviţa 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
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defalcate 
660.  Anexa 7 

Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale, pe anul 
2012 şi estimări pe anii 2014-
2016. 

Poziţia 16, Jud. Dâmboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 200 mii lei pentru 
reabilitare sediu administratie 
publica locala comuna Finta, 
jud. Dâmboviţa 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Reabilitarea şi consolidarea 
sediului administraţiei publice 
locale sunt necesare având în 
vedere şi faptul ca acesta este 
considerat monument istoric. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

661.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale, pe anul 
2012 şi estimări pe anii 2014-
2016. 

Poziţia 16, Jud. Dâmboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 515 mii lei pentru 
echilibrarea bugetului local al 
comunei Odobeşti, jud. 
Dâmboviţa 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 

Suma este necesară pentru 
echilibrarea bugetului local al 
comunei Odobeşti, judeţul 
Dâmboviţa. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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– Camera Deputaţilor şi Senat alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

662.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale, pe anul 
2012 şi estimări pe anii 2014-
2016. 

Poziţia 16, Jud. Damboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 25 mii lei pentru 
refacere acoperiş la Şcoala nr.1 
Poiana, din comuna Poiana, 
Judeţul Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv finalizat, lucrarile 
rămase neplatite. 
Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
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din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

663.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale, pe anul 
2012 şi estimări pe anii 2014-
2016. 

Poziţia 16, Jud. Damboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
execuţie staţie de epurare, din 
comuna Poiana, Judeţul 
Dâmboviţa. 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv finalizat, lucrarile 
rămase neplatite. 
Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

664.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale, pe anul 
2012 şi estimări pe anii 2014-
2016. 

Poziţia 16, Jud. Damboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 82 mii lei pentru 
asfaltare DS 1614   - DS 1615 
comuna Poiana, Judeţul 
Dâmboviţa. 

Obiectiv finalizat, lucrarile 
rămase neplatite. 
Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
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Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

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

665.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale, pe anul 
2012 şi estimări pe anii 2014-
2016. 

Poziţia 16, Jud. Dâmboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei pentru 
echilibrarea bugetului local al 
comunei Dragodana, jud. 
Dâmboviţa 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
echilibrarea bugetului local al 
comunei Dragodana, judeţul 
Dâmboviţa. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
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calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

666.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale, pe anul 
2012 şi estimări pe anii 2014-
2016. 

Poziţia 16, Jud. Dâmboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 350 mii lei pentru 
echilibrarea bugetului local al 
comunei Şelaru, jud. Dâmboviţa 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
echilibrarea bugetului local al 
comunei Şelaru, judeţul 
Dâmboviţa. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

667.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

Poziţia 16, Jud. Dâmboviţa 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 440 mii lei pentru 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 459 -

echilibrare bugete locale, pe anul 
2012 şi estimări pe anii 2014-
2016. 

echilibrarea bugetului local al 
comunei Răscăieţi, jud. 
Dâmboviţa 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Deputat Florin Aurelian Popescu
Grupurile Parlamentare ale PDL 
– Camera Deputaţilor şi Senat 

creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 

prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

668.    Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe  
valoare adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe  
anul 2013 
 

Se propune suplimentarea 
sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru  
obiectivul “Execuţie trotuare”, 
comuna  
Valea Dragului, judeţul Giurgiu 
cu suma  
de  1 000 mii lei  
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 

Lucrări strict necesare  
pentru eficientizarea  
traficului pietonal  
 
ordonatorilor principali de 
credit pe anul 2013 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
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Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

669.    Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe  
valoare adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe  
anul 2013 
 

Se propune suplimentarea 
sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru  
obiectivul “Înfiinţarea Baraj în 
zona  
Valea Roşului”, comuna 
Hotarele,  
judeţul Giurgiu cu suma de  800 
mii lei.  
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Investiţie în derulare.  
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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670.    Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe  
valoare adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe  
anul 2013 
 

Se propune suplimentarea 
sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru  
obiectivul “Înfiinţarea Baraj în 
zona  
Scărişoara Bondoc”, comuna 
Hotarele,  
judeţul Giurgiu cu suma de  800 
mii lei.  
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Investiţie în derulare.  
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

671.    Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe  
valoare adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe  
anul 2013 
 

Se propune suplimentarea 
sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru  
obiectivul “Proiectare tehnică din 
partea  
proiectantului, execuţie lucrări 
de  
amenajare piaţă comunală, 
lucrări  

Investiţie în derulare.  
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
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reamenajare trotuare, podeţe, 
rigolă de  
scurgere ”, comuna Comana, 
judeţul  
Giurgiu cu suma de 720 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
  
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

672.    Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe  
valoare adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe  
anul 2013 
 

  
Se propune suplimentarea 
sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru  
obiectivul “Sediu Primărie”, 
comuna  
Colibaşi, judeţul Giurgiu cu 
suma de 600  
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 

Sediul vechi este  
nefuncţional, fiind în pericol  
de prăbuşire.  
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

673.    Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe  
valoare adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe  
anul 2013 
 

Se propune suplimentarea 
sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru  
obiectivul “Amenajare trotuare 
cu  
pavele”, comuna Colibaşi, 
judeţul  
Giurgiu cu suma de 500 mii lei.  
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Lucrări strict necesare  
pentru eficientizarea  
traficului pietonal  
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

674.    Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe  
valoare adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe  

Se propune suplimentarea 
sumei  
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru 

Investiţie nouă. La nivelul  
comunei nu există o bază 
sportivă amenajată care să 
faciliteze avansarea echipei  

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
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anul 2013 
 

 obiectivul “Stadion  şcoala nr. 
1”,  
comuna Colibaşi, judeţul Giurgiu 
cu  
suma de 150 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

locale în diviziile  
superioare.  
 
 

stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

675.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 900 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
“Finalizare construire – Şcoala 
Generală cu clasele I-IV, sat 
Hiliţa, şi finalizare lucrări de 
construire – Grădiniţă, sat 
Cozia”, comuna Costuleni, 
judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

676.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 875 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
“Construire pod peste Pârâul 
Cozia şi construire pod peste 
torent Cozia “,comuna 
Costuleni, judeţul Iaşi 
 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

677.  Anexa nr. 7 Din suma prevăzută se alocă Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea, 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

suma de 500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
“Grădiniţă, sat Cozmeşti”, 
Comuna Cozmeşti, judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

678.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului “ 
Construire grădiniţă, sat Deleni”, 
Comuna Deleni, judeţul Iaşi 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 
 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 

publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

679.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
“Extindere reţea gaz metan – 2 
km”, comuna Deleni, judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
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proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

680.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 70 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului “Construire 
piaţă agroalimentară, sat 
Dobrovăţ” comuna Dobrovăţ, 
judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

681.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 600 mii lei, în vederea 
finanţării obiectivului “Finalizare 
lucrări la grădiniţa din satul 
Dumeşti”, comuna Dumeşti, 
judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

 
 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

682.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii “ Modernizare Şcoală 
cu clasele I-VII, sat Grajduri ”, 
comuna Grajduri, judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
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locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

683.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1173 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului “Extindere 
reţele electrice în sat Grozeşti” 
comuna Grozeşti, judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

684.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 600 mii lei în vederea 
realizării obiectivului “Şcoala cu 
clasele I-VIII, sat Buda”, comuna 
Lespezi, judeţul Iaşi. 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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Pozitia 24 
 

 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

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

685.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută see 
propune 
alocarea sumei de 2.100 mii lei 
în vederea finan_ării obiectivului 
de investiţii “RK Şcoala cu 
clasele I-VIII, sat Iugani, 
comuna Mirceşti”, judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
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- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

686.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.000 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Alimentare gaz metan în 
comuna Mirceşti ”, judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

687.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 800 mii lei în vederea 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
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valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 

finanţării obiectivului de investiţii 
“Construire Grădiniţă I SAM I, 
sat Mironeasa jud Iasi 
 
 

lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi  

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

688.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.500 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Lucrări de consolidare şi 
extindere la Şcoala „Dumitru 
Popa”, sat Mogoşeşti, comuna 
Mogoşeşti”, judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
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Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

689.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 380 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Reabilitare corp Şcoală, sat 
Larga Jijia, comuna Movileni”, 
judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
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defalcate 
690.  Anexa nr. 7 

Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 968 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Construire gradiniţă de copii, 
sat Boroşoaia,comuna Plugari”, 
judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

691.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 250 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Extindere şi modernizare 
grădiniţa, sat Plugari, comuna 
Plugari”, judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

 alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

692.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 205 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Reţea iluminat public, reţea 
electrică şi puncte de iluminat 
public în oraşul Podu Iloaiei şi 
localitatea Budai (DN 28 
aliniament dreapta)”, judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
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din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

693.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 80 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
„Modernizarea utilităţilor 
generale şi specifice centrului 
social Podu Iloaiei”, judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

694.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 466 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Construire Grădiniţă sat 
Prisacani, comuna Prisacani”, 
judeţul Iaşi. 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
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Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

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

695.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 300 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Construire şcoală, sat Bocnita, 
comuna Sinesti”, judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Finalizarea obiectivului de 
investiţii necesită alocarea 
sumei propuse pentru 
achitarea datoriilor către 
constructori. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 479 -

calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

696.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.000 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Extindere reţele electrice în 
satele Osoi şi Sineşti, comuna 
Sinesti ”, judeţul Iaşi. 
 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Acest obiectiv nou de investiţii 
reprezintă o necesitate pentru 
serviciile comunităţii rurale în 
ceea ce priveşte 
îmbunătăţirea gradului de 
acoperire majoră a 
infrastructurii de energie 
electrică a satelor. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

697.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 150 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

“Grup sanitar şi fosă septică la 
şcoala din satul Berezlogi, 
comuna Siretel”, judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

698.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 500 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“RK Şcoală sat Rasboieni, 
comuna Tibanesti”, judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
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ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

699.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.100 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Extindere reţea electrică în 
satele componente ale comunei 
Ţibăneşti”, judeţul Iaşi. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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700.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.000 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiţii 
“Construire Şcoală şi Grădiniţă 
nr. 2, sat Todireşti, comuna 
Todireşti”, judeţul Iaşi. 
 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

701.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1.200 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiţii 
“Înfiinţare grădiniţă cu 12 săli de 
clasă în comuna Tomeşti”, 
judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 

Alocarea sumei propuse este 
necesară începerii obiectivului 
nou de investiţii în vederea 
creşterii nivelului de educaţie, 
de socializare, imbunătăţirea 
condiţiilor de învăţământ în 
mediul rural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
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Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

702.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 127 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Extindere şi modernizare 
şcoală sat Stanca, comuna 
Victoria”, judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

703.  Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 
Pozitia 24 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 800 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului de investiţii 
“Extindere şcoală sat Frăsuleni, 
comuna Victoria”, judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare 
începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor şcolare. 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

704.  Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale - 
obiective de interes local, pe anul 
2013 
Poziţia 26, Jud. Maramures 

Poziţia 26, Jud. Maramures 
Din suma prevăzută se alocă 
suma de 1500 mii lei pentru 
achzitionare cladiri aferente 
activitatii primariei si consiliului 
local Viseu, Judetul Maramures. 
 

Obiectiv nou. Actuala cladire a 
fost retrocedata vechilor 
proprietari; un exista alta 
cladire si nici teren aferente 
pentru construirea unei cladiri 
noi. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
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Sursa de finanţare: Taxa pe 
valoarea adăugată 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

705.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Reabilitare Şi 
extindere cămin cultural în 
comuna Bala, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea Şi 
extinderea căminului cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

706.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Extindere 
canalizare Şi construire stație 
de epurare în comuna Bala, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte extinderea 
canalizării Şi construirea unei 
stații de epurare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

707.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 

Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei pentru Reabilitare Şi 
extindere alimentare cu apă în 
comuna Bala, Judeţul Mehedinți 

Se urmăreşte reabilitarea Şi 
extinderea alimentării cu apă. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

708.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Racordare 
utilități alimentare cu apă în 
comuna Bala, Judeţul Mehedinți 
 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte racordarea 
unității alimentare cu apă. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

709.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Extindere 
alimentare cu apă în sat Dobra, 
comuna Bălăcița, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte extinderea 
alimentării cu apă. 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

710.  Anexa 7 Se propune alocarea sumei de Se urmăreşte finalizarea Se propune respingerea, 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

100 mii lei pentru Continuare 
reabilitare Cămin Cultural în sat 
Dobra, comuna Bălăcița, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

reabilitării căminului cultural. 
 
 

întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

711.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Construirea 
unui podeț în sat Sfodea, 
comuna Balta, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 

Se urmăreşte realizarea 
construirii podețului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

712.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Alimentare 
cu apă în sat Smadovița, 
comuna BîcleŞ, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
alimentării cu apă. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
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proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

713.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Alimentare cu 
apă în sat Corzu, comuna 
BîcleŞ, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
alimentării cu apă. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

714.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
700 mii lei pentru Construcție 
sediu Primărie comuna 
BraniŞtea, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
 

Se urmăreşte construirea unui 
sediu pentru Primărie. 
 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

715.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Construcție 
pod beton armat DC 100 peste 
râul Drincea în comuna 
BraniŞtea, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte construirea 
podului de beton armat. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
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locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

716.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
800 mii lei pentru Consolidare Şi 
refuncționalizare Cămin Cultural 
în comuna Breznița Motru, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte consolidarea Şi 
refuncționalizarea căminului 
cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

717.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Modernizare 
Şcoală cu clasele I-IV LupŞa de 
Jos în comuna BroŞteni, Judeţul 
Mehedinți 

Se urmăreşte modernizarea 
Şcolii – lucrare în continuare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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anul 2013  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

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

718.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Execuție 
podeț în sat PăltiniŞu, comuna 
CăzăneŞti, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte construirea 
podețului – lucrare în 
continuare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
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- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

719.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Reabilitare 
Cămin Cultural SeverineŞti în 
comuna CăzăneŞti, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
căminului cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

720.  Anexa 7 
 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Execuție 

Se urmăreşte construirea 
podețului. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

podeț Gîrbovățu de Sus în 
comuna CăzăneŞti, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

 
 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

721.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reabilitare 
grup sanitar Şcoala cu cls I-IV 
CăzăneŞti în  comuna 
CăzăneŞti, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 

Se urmăreşte reabilitarea 
grupului sanitar al Şcolii. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 497 -

Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

722.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reparații 
capitale Cămin Cultural 
Bunoaica în comuna CireŞu, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
reparației capitale a căminului 
cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
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defalcate 
723.  Anexa 7 

 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reparații 
capitale Cămin Cultural CireŞu 
în comuna CireŞu, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
reparației capitale a căminului 
cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

724.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reparații 
capitale Cămin Cultural 
NegruŞa în comuna CireŞu, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se urmăreşte executarea 
reparației capitale a căminului 
cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 499 -

 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

725.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Extindere 
rețea electrică satele Cernaia, 
Jirov, PîrvuleŞti, Stejaru, 
Corcova, Gîrbovățu de Jos în 
comuna Corcova, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
extinderii rețelei electrice în 
satele aferente comunei. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
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din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

726.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Reabilitare 
bloc social sat Corcova în 
comuna CireŞu, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
blocului social. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

727.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Reparație 
capitală Cămin Cultural (lucrare 
în continuare) în comuna 
Cujmir, Judeţul Mehedinți 
 

Se urmăreşte executarea 
reparației capitale a căminului 
cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

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

728.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Reparație 
capitală Grădinița Cujmir 
(lucrare nouă) în comuna 
Cujmir, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
reparației capitale a grădiniței. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
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calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

729.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Reparație 
capitală Grădinița Cujmiru Mic 
în comuna Cujmir, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
reparației capitale a grădiniței. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

730.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Reparație 
capitală bloc P+4 în comuna 

Se urmăreşte executarea 
reparației capitale a blocului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
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valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Cujmir, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

 prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

731.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Reparație 
capitală Cămin Cultural Şi 
modernizare Biblioteca 
comunală în comuna Devesel, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 

Se urmăreşte executarea 
reparației capitale a căminului 
cultural Şi modernizarea 
Bibliotecii comunale. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
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Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

732.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Alimentare cu 
apă Şi canal localitatea Bistrețu, 
comuna Devesel, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte aimentarea cu 
apă Şi canal a localității. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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733.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Canalizare Şi 
stație de epurare pentru 
localitățile Devesel, Scăpău Şi 
Bistrețu în comuna Devesel, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
canalizării Şi a unei stații de 
epurare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

734.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Reparație 
capitală Cămin Cultural 
localitatea Batoți, comuna 
Devesel, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 

Se urmăreşte executarea 
reparației capitale a căminului 
cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
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Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

735.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Reparație 
capitală Cămin Cultural 
localitatea Bistrețu, comuna 
Devesel, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
reparației capitale a căminului 
cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

736.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Reparație 
capitală Cămin Cultural 
localitatea Scăpău, comuna 
Devesel, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
reparației capitale a căminului 
cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

737.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Utilități 
consolidare Şi refuncționalizare 
locală Şcoala cu cls I-VIII 
Dîrvari, comuna Dîrvari, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se urmăreşte realizarea 
utilităților de consolidare Şi 
refuncționalizarea locală a 
Şcolii. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
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Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

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

738.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reparații 
Şcoala Gemeni, comuna Dîrvari, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
reparațiilor la Şcoală. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

739.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Reparații 
Cămin Cultural Gemeni, 
comuna Dîrvari, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
reparațiilor căminului cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

740.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reparații 
Grădinița Dîrvari, comuna 
Dîrvari, Judeţul Mehedinți 

Se urmăreşte executarea 
reparațiilor la grădiniță. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

741.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Extindere 
rețea electrică Şi iluminat public 
stradal, zona Golf Dubova din 
satul Dubova,  comuna Dubova, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 

Se urmăreşte extinderea 
rețelei electrice Şi a 
iluminatului public stradal. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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Senat Şi Camera Deputaţilor. două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

742.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Extindere 
alimentare cu apă potabilă sat 
Dubova,  comuna Dubova, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte extinderea 
alimentării cu apă potabilă în 
sat. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

743.  Anexa 7 Se propune alocarea sumei de Se urmăreşte construirea unui Se propune respingerea, 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

1000 mii lei pentru Construcție 
alimentare apă sistem 
Dumbrava de Jos Şi Higiu în  
comuna Dumbrava, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

sistem de alimentare cu apă. 
 

întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

744.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru 
BranŞamente alimentare cu apă 
Şi racorduri canalizare  în 
comuna EŞelnița, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 

Se urmăreşte realizarea 
branŞamentelor pentru 
alimentare cu apă Şi a 
racordurilor la canalizare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

745.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Utilități Şcoala 
Generală FloreŞti, comuna 
FloreŞti, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
utilităților pentru Şcoală. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 514 -

proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

746.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Extindere 
alimentare cu apă a satelor 
Pesteana, StroeŞti, Zegujani, 
FloreŞti în comuna FloreŞti, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte extinderea 
alimentării cu apă a satelor. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

747.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reconstruire 
pod FloreŞti în comuna FloreŞti, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 

Se urmăreşte reconstrucția 
podului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

748.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Extindere 
alimentare cu apă în comuna 
Gîrla Mare, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte extinderea 
alimentării cu apă. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
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locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

749.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Alimentare cu 
energie electrică a obiectivului 
„Alimentare cu apă Şi canalizare 
menajeră” în comuna Gîrla 
Mare, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte alimentarea cu 
energie electrică a 
obiectivului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

750.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Racordarea 
cetățenilor la sistemul de apă Şi 
canalizare în comuna Gîrla 
Mare, Judeţul Mehedinți 

Se urmăreşte realizarea 
racordării cetățenilor din 
comună la sistemul de apă Şi 
canalizare. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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anul 2013 Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

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

751.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Reabilitare 
piața comunală în comuna Gîrla 
Mare, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
pieței comunale. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
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- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

752.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei pentru Extindere 
canalizare menajeră în comuna 
Gîrla Mare, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte extinderea 
canalizării menajere. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

753.  Anexa 7 
 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reparații 

Se urmăreşte executarea 
reparațiilor internatului Şcolar. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

internat Şcolar în comuna 
Godeanu, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

 - destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

754.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reparații CC 
Marga în comuna Godeanu, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 

Se urmăreşte executarea 
reparațiilor la căminul cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
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Senat Şi Camera Deputaţilor. modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

755.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reparație 
Şarpantă Şi învelitoare Şcoala 
Şiroca în comuna Godeanu, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
reparației Şarpantei Şi a 
învelitorii Şcolii. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
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defalcate 
756.  Anexa 7 

 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
600 mii lei pentru Extindere 
alimentare cu apă GogoŞu Şi 
satele aferente în comuna 
GogoŞu, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte extinderea 
alimentării cu apă a comunei 
Şi satelor aferente acesteia. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

757.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Construire 
Cămin Cultural GogoŞu în 
comuna GogoŞu, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 

Se urmăreşte construirea 
căminului cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

758.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Reabilitare 
Cămin Cultural în satul 
GrozeŞti, comuna GrozeŞti, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
căminului cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
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din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

759.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Reabilitare 
Şcoala cu cls I-VIII GrozeŞti, 
comuna GrozeŞti, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
Şcolii. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

760.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Alimentare 
cu apă sat Izvoarele, comuna 
Gruia, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 

Se urmăreşte alimentarea cu 
apă. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
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Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

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

761.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Canalizare Şi 
stație epurare a apelor uzate în 
comuna Gruia, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
canalizării Şi a unei stații de 
epurare a apelor uzate în 
comună. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
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calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

762.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
478 mii lei pentru Consolidare Şi 
refuncționalizare Şcoala cu cls I-
VIII Hinova, asigurare utilități 
Şcoală: Rețele exterioare (149), 
Microcentrala termică (87), 
Anexe gospodăreŞti (35), 
Amenajare teren (207) în 
comuna Hinova, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
consolidării Şi 
refuncționalizării Şcolii, 
respectiv asigurarea utilităților 
pentru aceasta. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

763.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Înființare 
sistem de canalizare Şi stație de 

Se urmăreşte înființarea unui 
sistem de canalizare Şi a unei 
stații de epurare. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
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valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

epurare în comuna Husnicioara, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

 
 

prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

764.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reabilitare 
Cămin Cultural în comuna 
Husnicioara, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 

Se urmăreşte reabilitarea 
căminului cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
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STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

765.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Execuție 
rețea apă, canal, stație de 
epurare în comuna Ilovăț, 
Judeţul Mehedinți 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte execuția rețelei 
apă, canal, stație de epurare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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766.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Construire 
Cămin Cultural Ilovița în 
comuna Ilovița, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
lucrărilor de construire a 
căminului cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

767.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Alimentare cu 
apă sat SeliŞtea în comuna 
Isverna, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 

Se urmăreşte alimentarea cu 
apă a satului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
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STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

768.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Alimentare cu 
apă sat Nadanova în comuna 
Isverna, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte alimentarea cu 
apă a satului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

769.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Alimentare cu 
apă sat Busesti în comuna 
Isverna, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte alimentarea cu 
apă a satului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

770.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Alimentare cu 
apă sat Turtaba în comuna 
Isverna, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se urmăreşte alimentarea cu 
apă a satului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
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Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

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

771.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Renovare 
Cămin Cultural Turtaba în 
comuna Isverna, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
lucrărilor de renovare a 
căminului cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 532 -

impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

772.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Renovare 
Cămin Cultural Nadanova în 
comuna Isverna, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
lucrărilor de renovare a 
căminului cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

773.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Construcție 
Cămin Cultural Cerna Vîrf  în 
comuna Isverna, Judeţul 

Se urmăreşte costruirea 
căminului cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

774.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Renovare 
Cămin Cultural SeliŞtea în 
comuna Isverna, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
lucrărilor de renovare a 
căminului cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

775.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Canalizare Şi 
stație de epurare în comuna 
Izvoru Bîrzii, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
canalizării Şi a unei stații de 
epurare în comună. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

776.  Anexa 7 Se propune alocarea sumei de Se urmăreşte executarea Se propune respingerea, 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

200 mii lei pentru Reabilitare 
Şcoala Halînga în comuna 
Izvoru Bîrzii, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii. 
 
 

întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

777.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Canalizare + 
puț + alimentare cu apă blocuri 
Halînga în comuna Izvoru Bîrzii, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 

Se urmăreşte realizarea 
canalizării, a unui puț si a 
alimentării cu apă. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

778.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
600 mii lei pentru Puțuri forate 
Şi rețea distribuție (4 buc.) în 
comuna Izvoru Bîrzii, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea a 4 
puțuri forate Şi a rețelei de 
distribuție în comună. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
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proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

779.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Modernizare 
Grădinița Izvoru Bîrzii, comuna 
Izvoru Bîrzii, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
modernizării grădiniței. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

780.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Utilități Şcoala 
cu cls. I-VIII Jiana Veche, 
comuna Jiana, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se urmăreşte realizarea 
utilităților la Şcoală. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

781.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
422 mii lei pentru Pod peste râul 
Blahnița în satul Izvorul 
AneŞtilor, comuna Livezile, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea unui 
pod peste râu. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
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locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

782.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Rețele 
canalizare în comuna Livezile, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
rețelelor de canalizare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

783.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reparații 
rețea apă în satul Izvorul 
AneŞtilor, comuna Livezile, 
Judeţul Mehedinți 

Se urmăreşte realizarea 
lucrărilor de reparații la 
rețeaua de apă. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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anul 2013 Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

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

784.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Extindere 
rețea alimentare cu apă în satul 
Livezile, comuna Livezile, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte extinderea 
rețelei de alimentare cu apă. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
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- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

785.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Alimentare cu 
apă în satul Lazu, comuna 
Malovăț, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
modernizării uliței. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

786.  Anexa 7 
 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Modernizare 

Se urmăreşte realizarea 
modernizării căminului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Cămin Cultural Malovăț, 
comuna Malovăț, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

cultural. 
 
 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

787.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Construire pod 
peste râul Brebina în comuna 
ObîrŞia CloŞani, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 

Se urmăreşte realizarea 
construirii podului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
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Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

788.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Construcție 
sediu Grădinița ObîrŞia de 
Cîmp în comuna ObîrŞia de 
Cîmp, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte construirea 
sediului grădiniței. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
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defalcate 
789.  Anexa 7 

 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Construcție 
sediu Grădinița sat IzimŞa, 
comuna ObîrŞia de Cîmp, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte construirea 
sediului grădiniței. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

790.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Continuare 
lucrări alimentare cu apă în 
comuna OpriŞor, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se urmăreşte finalizarea 
lucrărilor de alimentare cu 
apă. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
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Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

791.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Extindere 
rețea alimentare cu apă sat 
OpriŞor în comuna OpriŞor, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte extinderea 
rețelei de alimentare cu apă. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
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din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

792.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Extindere 
alimentare cu apă sat Olteanca, 
comuna OpriŞor, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte extinderea 
rețelei de alimentare cu apă. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

793.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Sistem de 
canalizare Şi stație de epurare a 
apelor menajere uzate, asflatare 
ulițe în localitatea Pătulele, 
comuna Pătulele, Judeţul 

Se urmăreşte realizarea unui 
sistem de canalizare, a unei 
stații de epurare a apelor 
menajere uzate Şi asfaltarea 
ulițelor. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
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Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

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

794.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reparații bloc 
locuințe în comuna Pătulele, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
reparațiilor blocului de locuințe 
din comună. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
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calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

795.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Extindere 
rețea iluminat public în comuna 
Pătulele, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte extinderea 
rețelei de iluminat public. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

796.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 

Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei pentru Modernizare 
târg comunal în comuna 

Se urmăreşte modernizarea 
târgului comunal. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
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valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Pătulele, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

 prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

797.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Modernizare 
local grădiniță cartier rudărie în 
comuna Pătulele, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 

Se urmăreşte modernizarea 
grădiniței din cartier rudărie. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
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Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

798.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Modernizare 
stadion în comuna Pătulele, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte modernizarea 
stadionului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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799.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Amenajare 
piață comunală în comuna 
Pătulele, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte amenajarea 
unei piețe comunale. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

800.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Realizare 
branŞamente la rețea publică 
de apă canal în comuna 
Ponoarele, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 

Se urmăreşte realizarea 
branŞamentelor la rețeaua 
publică de apă canal. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
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Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

801.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei pentru Extindere 
alimentare cu apă etapa I în 
comuna Ponoarele, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte extinderea 
alimentării cu apă. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

802.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reabilitare 
Cămin Cultural Gărdăneasa în 
comuna Ponoarele, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
lucrărilor de reabilitare la 
căminul cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

803.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reabilitare 
termică clădire primărie în 
comuna Ponoarele, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 

Se urmăreşte reabilitarea 
termică a Primăriei. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
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Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

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

804.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Reparații 
capitale Cămin Cultural Stignița, 
Fîntînele Negre în comuna 
Poroina Mare, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
reparației capitale a căminului 
cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

805.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Alimentare cu 
apă Poroina, Stignița, Fîntînele 
Negre, Şipotu în comuna 
Poroina Mare, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte executarea 
reparației capitale a căminului 
cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

806.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Reabilitare 
Cămin Cultural în comuna 
Pristol, Judeţul Mehedinți 

Se urmăreşte reabilitarea 
căminului cultural. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

807.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
800 mii lei pentru Canalizare Şi 
epurare ape reziduale în 
comuna Pristol, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 

Se urmăreşte realizarea 
canalizării Şi epurării apelor 
reziduale. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 557 -

Senat Şi Camera Deputaţilor. două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

808.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Reabilitare 
Şcoli în comuna Pristol, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
Şcolii. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

809.  Anexa 7 Se propune alocarea sumei de Se urmăreşte reabilitarea, Se propune respingerea, 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

338 mii lei pentru Reabilitarea Şi 
modernizarea infrastructurii 
culturale Şi dotarea 
aŞezământului cultural în 
comuna PruniŞor, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

modernizarea infrastructurii 
culturale Şi dotarea 
aŞezământului cultural. 
 
Guvernului 

întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

810.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Podețe Şi 
punți pietonale pe DC18, DC19, 
DC20, DC24, DC59  în comuna 
PruniŞor, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 

Se urmăreşte executarea de 
podețe Şi puni pietonale pe 
drumurile comunale din 
comună. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

811.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei pentru Construire 
Cămin Cultural Recea în 
comuna Punghina, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte construirea 
căminului cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
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proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

812.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
250 mii lei pentru Renovare Şi 
dotare Cămin Cultural 
Punghina, comuna Punghina, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte renovarea Şi 
dotarea căminului cultural. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

813.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Construire pod 
peste râul Drincea, sat Drincea 
în comuna Punghina, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se urmăreşte construirea 
podului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 561 -

Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

814.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei pentru Canalizare Şi 
stație de epurare în sistem 
centralizat în sat Recea, 
comuna Punghina, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
canalizării Şi stației de 
epurare în sistem centralizat. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
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locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

815.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei pentru Canalizare Şi 
stație de epurare în sistem 
centralizat în sat Punghina, 
comuna Punghina, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
canalizării Şi stației de 
epurare în sistem centralizat. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

816.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Modernizare 
Cămin Cultural în comuna 
Rogova, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se urmăreşte modernizarea 
cminului cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
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anul 2013 Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

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

817.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Canalizare în 
comuna Rogova, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
canalizării. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
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- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

818.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
55 mii lei pentru Modernizare 
alei parc comunal, comuna 
Salcia, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte modernizarea 
aleilor din parcul comunal. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

819.  Anexa 7 
 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Extindere 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru plata 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

alimentare cu apă în comuna 
Salcia, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale Şi 
Turismului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

lucrării în derulare 
nedecontate extindere 
alimentare cu apă comuna 
Salcia, județul Mehedinți. 
 
 

- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

820.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei pentru Extindere 
canalizare în comuna Salcia, 
Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
extindere rețele canalizare 
comuna Salcia, județul 
Mehedinți. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
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Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

821.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Amenajare 
piață, cabine, grup sanitar în 
comuna Svinița, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte amenajarea 
unei pieței, a unor cabine si a 
unui grup sanitar în comună. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
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defalcate 
822.  Anexa 7 

 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reparare 
atelier Şcoală cu mansardare Şi 
acoperiŞ în comuna Svinița, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte repararea 
atelierului Şcolii cu 
mansardare Şi acoperiŞ. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

823.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei pentru Rețea de 
canalizare ape menajere cu 
stație de epurare în comuna 
Svinița, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 

Se urmăreşte realizarea 
canalizării cu stație de epurare 
pentru ape menajere. 
 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

 

- 568 -

Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

824.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reparații 
capitale Grădinița NoapteŞa  în 
comuna ŞiŞeŞti, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
reparațiilor capitale la 
grădiniță. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
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din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

825.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reparații 
Cămin Cultural CrăguieŞti în 
comuna ŞiŞeŞti, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
reparațiilor la căminul cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

826.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Alimentare cu 
apă Izvorălu în comuna Tîmna, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 

Se urmăreşte alimentarea cu 
apă în sat. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
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Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

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

827.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Decolmatare 
curs râul Drincea  în comuna 
Vânători, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte decolmatarea 
cursului râului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
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calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

828.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Canalizare  în 
comuna Vânjuleț, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte realizarea 
canalizării. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

829.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Reabilitare 
Cămin Cultural Vlădaia în 

Se urmăreşte reabilitarea 
căminului cultural. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
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valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

comuna Vlădaia, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

 prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

830.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Reabilitare 
sediu Primărie Voloiac -  
comuna Voloiac, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 

Se urmăreşte reabilitarea 
sediului Primăriei. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
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Senat Şi Camera Deputaţilor. ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

831.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
2500 mii lei pentru Construirea 
unui pod peste râul HuŞnița 
care face legătura dintre satul 
Lac Şi E 70, comuna Voloiac, 
Judeţul Meh  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului edinți 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte construirea unui 
pod peste râul HuŞnița. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
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832.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Alimentare 
cu apă în satul Voloiac, comuna 
Voloiac, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte alimentarea cu 
apă în sat; există SF Şi PT. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

833.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Reabilitare 
Şcoala cu cls I-IV Cotoroaia în 
comuna Voloiac, Judeţul 
Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 

Se urmăreşte reabilitarea 
Şcolii, întru-cât este foarte 
veche Şi prezintă un stadiu 
avansat de degradare. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
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Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

834.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei pentru Reabilitare 
Cămin Cultural Vrata în comuna 
Vrata, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
căminului cultural. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

835.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei pentru Reabilitare 
Grădinița de copii Vrata în 
comuna Vrata, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
grădiniței de copii. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

836.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Reabilitare 
Şcoala cu cls I-IV Vrata în 
comuna Vrata, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 

Se urmăreşte reabilitarea 
Şcolii. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
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Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

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

837.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei pentru Reabilitare Şi 
extindere rețea de canalizare în 
cartierul Poiana Stelei, în 
municipiul OrŞova, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea Şi 
extinderea rețelei de 
canalizare. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
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impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

838.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
700 mii lei pentru Modernizarea 
Şi utilarea Târgului – Piața 1800 
în municipiul OrŞova, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte modernizarea Şi 
utilarea târgului din municipiu. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

839.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Foraj pentru 
alimentarea cu apă Spital în 
municipiul OrŞova, Judeţul 

Se urmăreşte realizarea 
forajului pentru alimentarea cu 
apă a spitalului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

 stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

840.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Amenajare 
adăpost pentru câinii fără 
stăpân în municipiul OrŞova, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte amenajarea 
unui adăpost pentru câinii fără 
stăpân. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

841.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Reabilitare 
Centru Civic în municipiul 
OrŞova, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
centrului civic din municipiu. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

842.  Anexa 7 Se propune alocarea sumei de Se urmăreşte alimentarea cu Se propune respingerea, 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

3000 mii lei pentru Alimentare 
cu apă Şi canalizare sat 
NegoieŞti, oraŞul Baia de 
Aramă, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

apă Şi canalizare. 
 
 

întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

843.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei pentru Alimentare 
cu apă sat MărăŞeŞti, sat 
StăneŞti, oraŞul Baia de Aramă, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 

Se urmăreşte alimentarea cu 
apă a celor două sate. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

844.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Amenajare 
complex locuințe Şi zona 
agrement (zona pluti) în oraŞul 
Baia de Aramă, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte amenajarea 
complexului de locuințe Şi a 
zonei de agrement. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
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proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

845.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Reparație 
capitală Şi termoizolare Spital 
OrăŞenesc în oraŞul Baia de 
Aramă, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reparația 
capitală Şi termoizolarea 
spitalului din oraŞ. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

846.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
664 mii lei pentru Rețea de 
canalizare în sat Dealu Mare, în 
oraŞul Baia de Aramă, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se urmăreşte realizarea 
rețelei de canalizare în sat. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
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Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

847.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Reabilitare Şi 
modernizare Casa de Cultură în 
oraŞul Strehaia, Judeţul 
Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea Şi 
modernizarea Casei de 
Cultură. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
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locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

848.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
350 mii lei pentru Utilități bloc 
ANL 30 apt.  în oraŞul Strehaia, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte racordarea 
locuințelor ANL la utilități. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcatecate 
 

849.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Pod  în oraŞul 
Vînju Mare, Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se urmăreşte construirea 
podului – lucrare în 
continuare. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

 stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

850.  Anexa 7 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2013 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru Reabilitare 
târg în oraŞul Vînju Mare, 
Judeţul Mehedinți 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte reabilitarea 
târgului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate 
prin anexa nr.7 nu se 
stabileşte prin legea 
bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe 
judeţe, au fost determinate 
potrivit prevederilor art.33 
alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor 
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două criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de 
impozitul pe venit încasat pe 
locuitor, în proporţie de 70% 
din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 

851.  Anexa nr.8 – NUMĂRUL MAXIM 
DE POSTURI finanţate pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult, pe anul 2013 şi 
estimări pe anii 2014-2016 

Solicităm suplimentarea 
numărului prevăzut cu 42 de 
posturi  
Anexa nr.8 
Număr posturi pentru personal 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2013 şi estimări pe 
anii 2014-2016 
 
HARGHITA.....375 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autori: deputaţi UDMR: Antal 
István, Korodi Attila, Moldován 
Iosif, Kelemen Hunor; senatori 
UDMR Verestoy Attila, Tánczos 
Barna 

Solicitarea de suplimentare a 
posturilor survine ca urmare a 
repetatelor cereri exprimate de 
cultele religioase din judeţ 
care nu dispun de fondurile 
necesare angajării de 
personal, cereri reînnoite 
anual din anul 2008. 
Menţionăm că 10 posturi 
pentru personalul neclerical 
sunt finanţate la ora actuală 
din bugetul propriu al 
Consiliului judeţean şi că, din 
păcate, fondurile sunt 
insuficiente pentru a satisface 
toate cererile manifestate de 
cultele religioase din judeţ. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele 
publice, nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar; 
- bugetul de stat nu poate 
finanţa un număr mai mare 
de personal neclerical. 
Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale 
pot aproba majorarea 
numărului personalului 
neclerical, cu asigurarea 
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surselor de finanţare din 
veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 
 

852.  Anexa nr.8 
Număr posturi pentru personal 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2013 şi estimări pe 
anii 2014-2016 
 
 

Solicităm suplimentarea 
numărului prevăzut de posturi 
cu 30 posturi. 
 
 Anexa nr.8 
Număr posturi pentru personal 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2013 şi estimări pe 
anii 2014-2016 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
COVASNA.....248 
 
Autori:  
Márton Arpád, deputat UDMR 
Markó Attila, deputat UDMR 
Fejér László, deputat UDMR 
Klárik László, senator UDMR 
Olosz Gergely, senator UDMR 

În prezent la unităţile de cult 
din judeţul Covasna sunt 218 
posturi de personal neclerical 
finanţate de la bugetul de stat. 
Având în vedere solicitările 
unităţilor de cult, pentru judeţul 
Covasna este necesară 
suplimentarea numărului de 
posturi cu 30. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele 
publice, nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar; 
- bugetul de stat nu poate 
finanţa un număr mai mare 
de personal neclerical. 
Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale 
pot aproba majorarea 
numărului personalului 
neclerical, cu asigurarea 
surselor de finanţare din 
veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 
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853.  Anexa nr.8 
Număr posturi pentru personal 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2013 şi estimări pe 
anii 2014-2016 
 
 

Solicităm suplimentarea 
numărului de posturi prevăzut 
cu 10 posturi. 
 
 Anexa nr.8 
Număr posturi pentru personal 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2013 şi estimări pe 
anii 2014-2016 
BIHOR......877 
 
 
Autor: 
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR 
Biró Rozália – senator UDMR 

La fundamentarea numărului 
de posturi pentru personalul 
clerical nu se ia în calcul  
ponderea diferitelor culte 
religioase recunoscute de lege 
raportat la populaţia judeţului, 
astfel ca numărul prevăzut în 
legea bugetului de stat să 
acopere necesarul cultelor 
religioase. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele 
publice, nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar; 
- bugetul de stat nu poate 
finanţa un număr mai mare 
de personal neclerical. 
Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale 
pot aproba majorarea 
numărului personalului 
neclerical, cu asigurarea 
surselor de finanţare din 
veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 
 

854.  Anexa nr. …… 
Sume de la bugetul de stat alocate 
prin transfer catre autoritatile 
administratiei publice locale  

Sume de la bugetul de stat 
alocate prin transfer catre 
autoritatile administratiei publice 
locale pentru anul 2013:  

Suma de 10.500 mii lei este 
necesara pentru dotarea cu 
aparatura medicala specifica 
pentru tratarea cancerului prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
- nu se referă la niciuna din 
anexele proiectului de lege  
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(conf. art. 190ˆ5, lit. b din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii) 

 
Judeţul Bacău  10.500 mii lei 
 
Autori: 
Senator: Bujor Marcel 
 
Deputat: Smarandache Miron 
Alexandru 
 
Deputat: Ion Melinte 
 
Comisia pentru administraţie 
publică, organizarea teritoriului 
şi protecţia mediului a Senatului 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor 

metode radioterapeutice de 
inalta precizie. 
 
Motivatii: 
a)Motivatii sociale: 
Cresterea alarmanta a 
cazurilor de afectiuni 
oncologice la nivel judetean si 
regional  (cca. 7000 
pacienti/an); 
Capacitatea insuficienta de a 
prelua toate cazurile cu 
afectiuni oncologice din 
regiune de catre singurul 
centru de specialitate – cel din 
municipiul Iasi; 
Timpul de asteptare al 
pacientilor pentru a primi 
servicii medicale adecvate, 
care depaseste in cele mai 
multe cazuri 4 luni de zile; 
Numarul mare de decese 
generate de diagnosticarea cu 
intarziere si tratarea ineficienta 
a bolnavilor de cancer;  
 
b)Motivatii tehnice, resurse 
existente: 
Existenta unui buncar 
functional, care va fi amenajat 
corespunzator prin alocarea 
de la bugetul Consiliului 
judetean a sumelor necesare; 

 -nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
autorităţilor locale daca nu 
există un act normativ care 
sa legifereze acest lucru. 
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Spitalul Judetean de Urgenta 
Bacau dispune de un nucleu 
de cadre medicale 
specializate in domeniu, care 
pot furniza acest tip de servicii 
de radioterapie in conditii de 
calitate corespunzatoare a 
actului medical. 
 
c)Motivatii economice: 
Angajamentul Consiliului 
Judetean Bacau de a participa 
cu fonduri in cuantum de min. 
5% din valoarea aparaturii 
medicale, precum si 
amenajarea spatiului necesar 
amplasarii acesteia. 
 
d) Motivatii politice si 
administrative: 
Angajamentul Guvernului 
cuprins in Programul de 
guvernare 2013 – 2016, 
aprobat prin Hotararea 
Parlamentului nr. 45/2012, de 
a finanta obiective de 
infrastructura la nivelul 
spitalelor strategice – inclusiv 
pentru dezvoltarea 
platformelor de investigatii 
radiologice, oncologice si 
radioterapie; 
Desemnarea Spitalului 
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Judetean de Urgenta Bacau 
prin Ordinul MS nr. 
1085/2012, ca Spital de 
Urgenta care asigura asistenta 
medicala de urgenta pentru 
primirea, investigarea si 
tratamentul definitiv pentru 
cazurile cuprinzand cel putin 
doua judete din cadrul regiunii.
 

855.  Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Finanțarea 
obiectivului „Măsura 125.B. - 
Modernizare drumuri de 
exploatație agricolă” în comuna 
BroŞteni, Judeţul Mehedinți 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Senator PDL MARIUS BĂLU 
Deputat PDL MIHAI 
STĂNIŞOARĂ 
Grupurile parlamentare PDL din 
Senat Şi Camera Deputaţilor. 

Se urmăreşte modernizarea 
drumului comunal prin 
cofinanțare fonduri europene. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
- nu se referă la niciuna din 
anexele proiectului de lege  
 -nu se pot aloca sume de la 
bugetul de stat pentru 
finantarea unor cheltuieli ale 
unei unitati administrativ-
terioriale daca nu există un 
act normativ care sa 
legifereze acest lucru. 
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